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Tre tomu szóstego.

Spis rzeczy str. III—VIII

Omyki druku » IX

Sowo wstpne » XI—XXIII
Posiedzenie Izby Poselskiej z d. 22 lipca 1831 r » 1—28

Kwestya posów nieobecnych, posiadajcych urlopy nieograniczone

(2—5). Uchwala Izby w tej materyi (5). Urlopy udzielone posom (6—7).

Kwestya maego i wielkiego kompletu (7— 23). Przygotowania do wy-
boru Komisyi sejmowych (23—25). Dyskusya co do interpelacyi i co

do terminu ich wniesienia (25—28). Izba odkada wybory do Komisyi

na dzie nastpny (28).

Posiedzenie [tajne] Izby Poselskiej z d. 23 lipca 1831 r. str. . 28—76

Dyskusya w kwestyi, czy wybory do Komisyi maj by przeprowa-

dzone, czy te udzielony gos Niemojowskiemu w innej materyi (28—36).

Izba zamienia si w Wydzia tajny (36—37). Interpelacya Nie-

mojowskiego w sprawie bezczynnoci Wodza Naczelnego i wniosek

o zwoanie Rady wojennej, przy którejby ustanowiono Komitet z Izby

Poselskiej (37—39). Dyskusya w tej materyi (39—67). Izba uchwala

wygotowanie odezwy do Rzdu Narodowego bez uczestnictwa Senatu

(67—68). Uchwalenie wniosku Niemojowskiego (69—74). Izba odkada

wybory do Komisyi do 25 lipca (74—75). Zatwierdzenie wyboru Deput.

Teodora Morawskiego (76).

Posiedzenie Izby Poselskiej z d. 24 lipca 1831 r str. 76—79

Izba jednomylnie uchwala odezw do Rzdu Narodowego (77— 78).

Lista osób powoanych z poszczególnych województw do delegacyi do

Rzdu Narodowego (78—79).

Posiedzenie Izby Poselskiej z d. 25 lipca 1831 r str. 79—86

Izba przystpuje do wyboru Komisyi do praw skarbowych i wojsko-

wych i Komisyi do praw cywilnych, kryminalnych i organicznych

(80—83). Odczytanie odezwy od Naczelnego Wodza co do charakteru

proponowanej narady (83). Po dyskusyi Izba owiadcza si za cha-

rakterem konfidencyonalnym (83—85). Izba przystpuje do wyboru

Komisyi do praw administracyjnych i przedmiotów dyplomatycznych

(85-86).
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Posiedzenie Izby Poselskiej z d. 28 lipca 1831 r str. 86-110

Zdanie sprawy przez Delegacy Izby Poselskiej z odbytej Rady Wo-
jennej (88—90). Jelowicki wprowadza projekt odezwy w tej materyi

od Izby Poselskiej do Narodu i Wojska (90—91). wirski odczytuje

swój projekt (91—93). Izba odsya oba projekty do Komisyi dyploma-

tycznej (93). Interpelacy Jeowiekiego w materyi dyplomatycznej i dy-

skusya nad ni w zwizku z poprzedniemi odezwami (93— 110). Izba

odmawia Wykowi urlopu (110).

Posiedzenie wieczorne Izby Poselskiej z d. 28 lipca 1831 r. str. 110—114

Odczytanie odezwy Izby Poselskiej do Wojska i Narodu polskiego

i przyjcie jej przez Izb (110—114). Izba przesya przez osobn depu-

tacy odezw t do Senatu (114).

Posiedzenie Izby Poselskiej z d. 30 lipca 1831 r str. 114—154

wirski wnosi projekt o odszkodowaniu oficerów za stracone konie,

który zostaje odesany do Komisyi (115 — 116). Nakwaski interpeluje

w sprawie szpiegostwa (116—117). Dyskusya nad t interpelacy (117

—

137). Interpelacy w sprawie artykuów »Nowej Polski « (137), dyskusya

w tej materyi i w zwizku z ni bdcej wolnoci druku (137—149).

Chemicki interpeluje Rzd w sprawie listu Naczelnego Wodza do

Króla pruskiego (149—150). Dyskusya w tej materyi (150—152). Dro-

bniejsze interpelacye (152—154).

Posiedzenie Izby Poselskiej z d. 1 sierpnia 1831 r. . . . str. 155—188

Zdanie sprawy przez Komisy dyplomatyczn w kwestyi adresów do

obcych reprezentacyi narodowych (156—160), i do Wgrów (161). Izba

przystpuje do rozbioru projektu o rekwizycyi woów (161— 188), który

te zostaje odesany do Komisyj poczonych (188). Wniosek Gost-

kowskiego w sprawie obrachunku wydatków wojennych (188).

Posiedzenie Izby Poselskiej z d. 3 sierpnia 1831 r. ... str. 189—206

Niemojowski czyni wniosek dotyczcy obrony i zaopatrzenia War-

szawy (191—192). Dalszy cig dyskusyi nad projektem o rekwizycyi

woów (192—206) i przyjcie projektu (206).

Posiedzenie Izby Poselskiej z d. 4 sierpnia 1831 r. . . . str. 207—225

Wprowadzenie projektu w sprawie obrony i zaopatrzenia miasta War-
szawy (208—209); dyskusya w tej materyi (209— 223) i przyjcie pro-

jektu (223—225).

Posiedzenie Izb poczonych z d. 5 sierpnia 1831 r. . . str. 225-247

Kwestya naboestwa za pomylno ora polskiego (227—228). Pro-

jekt do uchway w sprawie odwrotu jeneraa Henryka Dembiskiego

(228—239) i przyjcie projektu (239). Zdanie sprawy przez Komisy
odnonie do adresu do Narodu wgierskiego i dyskusya nad nim

(239—246). Odesanie projektu w sprawie regulaminu Izb do Komisyi

(246-247).

Posiedzenie Izby Poselskiej z d. 6 sierpnia 1831 r. . . . str. 247—274

Wybór dwóch czonków do Komitetu obrony m. Warszawy (248—251).

Wnioski róne (251). Zwierkowski interpeluje w sprawie aresztowania

Krpowieckiego(252); dyskusya w tej materyi (252—265). Rozprawy w ma-

teryi odpowiedzi Radców Stanu na interpelacye zwrócone do ministrów



(265—268) i uchwaa Izby (268). Cheinicki interpeluje w sprawie ko-

respondencyi Naczelnego Wodza z Królem pruskim (2(38— 269) i w spra-

wie buntu w Kaliszu (269 —270). Minister sprawiedliwoci daje wyja-

nienia co do aresztowania Krepowieckiego (270—271), a Izba. uchwala,

by Krpowiecki z wolnoci sdom odpowiada (273).

Posiedzenie Izb poczonych z d. 8 sierpnia 1831 r. . sir. 274—297
Wybory Senatorów i stojca z nimi w zwizku kwest} a wanoci kartek

o mniejszej liczbie podkrele ni jest miejsc wakujcych (275— 29£). Izby

wybieraj Senatorami Kasztelanami: Narcyza hr. Olizara,
Stanisawa Wgr ze ck i ego, Ludwika empickiego i Ksa-
wer ego hr. Niesioowskiego (291- -297).

Posiedzenie [tajne] Izb poczonych zd.9 sierpnia 1831 r. str. 297—324
Na wniosek wirskiego Izby zamieniaj si w wy (i zia tajny
(299). wirski czyni wniosek co do wysiania delegacji do gó-
wnej kwatery w sprawie naczelnego dowództwa; dyskusya w tej

materyi (300—322). Izby uchwalaj odnony projekt i desygnuj czon-
ków delegaeyi (322— 324-).

Posiedzenie Izb poczonych z d, 10 sierpnia 1831 r. . str. 325—330
Wybór Senatorów Wojewodów. Izby wybieraj Senatorami Woje-
wodami: Franciszka Nakwaskigo, Kajetana Sierakow-
skiego i Wojciecha hr. Mciskiego (326 329,i.

Posiedzenie Izb poczonych z d. 11 sierpnia 1831 r. . . str. 330—336
W dalszym cigu wyborów do Senatu, Izby wybieraj Senatorem
Wojewod Stanisawa hr. Maachowskiego (331—336;. Wnio-

ski róne (336).

Allegat: Akta delegaeyi sejmowej wyprawionej do

obozu Wielkiej Armii uchwa Izb poczonych dnia

9 sierpnia 1831 r str. 337—381

Posiedzenie Izb poczonych z d. 13 sierpnia 1831 r.

zrana str. 381—401

Sprawa, w y borów z Woj . Grodzieskiego : Józefa Kaszy ca,

Aleksandra mg. Wielopolskiego, Karola Ursyna Niemce-
wicza i Eugeniusza Brezy (383— 390). Zdanie sprawy przez dele-

gacy do gównej kwatery wysan (390—399). Kwestya projektu wzgl-
dem zmiany atrybucyi Naczelnego Wodza (399 — 401).

Posiedzenie wieczorne Izby Poselskiej z d. 13 sier-

pnia 1831 r str. 401—432
Wniesienie projektu wzgldem zmiany atrybucyi Naczelnego Wodza
(402—404), dyskusya nad tym projektem (404—428) i przyjcie pro-

jektu (429-43).

Posiedzenie Izb poczonych z d. 17 sierpnia 1831 r. . str. 432—462
Iiezygnacya Uzdu Narodowego (434—435). Wniosek Olizara w sprawie

reformy Rzdu (435—436). Zatwierdzenie wyborów litewskich:
z Województwa Biaostockiego Józefa hr. Potockiego i Jana
Karwowskiego; z Województwa Wileskiego Antoniego Prze-
ci szewski ego, Adama Koyski, Cezarego Plater a, Józefa
Zienkowicza, Ludwika Pietkiewicza, Ludwika Z e m b r z

y-
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ckiego; z Województwa Miskiego Aleksandra opaciskiego
Feliksa Keniewicza, Waleryana Pietkiewicza, Wady-
sawa Platera i Antoniego Hluszniewicza (436—446). Prze-

mówienie okolicznociowe Waleryana Pietkiewicza (446—448). Komisye

wnosz inny projekt w sprawie reformy Rzdu (448—449). Dyskusya

i przyjcie projektu (449—460). Izby wybieraj Prezesem Rady
Ministrów: jeneraa hr. Krukowieckiego (460—462). Przemó-

wienie okolicznociowe nowego Prezesa Rzdu (462).

Posiedzenie Izb poczonych z d. 27 sierpnia 1831 r. . str. 463—477

Wybór czonka do Komitetu obrony m. Warszawy (464— 465). Izby

desygnuj Teofila Morawskiego (466). Projekt ustanowienia dele-

gacyi w zastpstwie b. Rady Stanu (466—476) odesany do Komi-

syi (477). Sprawa raportu delegacyi bolimowskiej (477). Wnioski

róne (477).

Posiedzenie Izb poczonych z d. 30 sierpnia 1831 r. . str. 478—513

Rozprawy nad projektem o ustanowienia delegacyi w zastpstwie

b. Rady Stanu (479—496) i przyjcie projektu (496-498). Teodor Mo-

rawski skada sprawozdanie delegacyi bolimowskiej (498—500). Roz-

prawy w tej materyi zakoczone odesaniem raportu do Komisyi

(500—505). Wniosek Chemickiego o nienaleenie czonków delegacyi

do Komisyi (504, 505—507). Odezwa Rzdu Narodowego w sprawie

interpelacyi sejmowych (507). Dalsze rozprawy nad wnioskiem Che-

mickiego i uchwaa w tej materyi (507 — 513).

Posiedzenie Izb poczonych z d. 3 wrzenia 1831 r. . str. 513—544

Godebski odczytuje raport Komisyi w sprawie dziaa delegacyi boli-

mowskiej (513—518). Rozprawy w tej materyi (518—520). Interpelacya

Klimontowicza co do taksy na miso (520—522) po dyskusyi przesana

Rzdowi (523 -527). Chomentowski podnosi zarzuty przeciw Skrzy-

neckiemu i da wynurzenia mu nieukontentowania (527—530). Roz-

prawy nad tym wnioskiem (530—544). Wnioski róne (544).

Posiedzenie [tajne] Izb poczonych z d. 7 wrzenia
1831 r. (ranne) str. 545-568

Odezwa Prezesa Rzdu Narodowego i upowanienie jeneraa Pr-
dzyskiego do przedstawienia w Izbach rozmowy Krukowieckiego

z Paszkiewiczem (546). Izby zamieniaj si w wydzia tajny

(546—548). Przemówienie Prdzyskiego przerwane przybyciem adju-

tanta Prezesa Rzdu Narodowego (548—551). Rozprawy w tej materyi

i w zwizku z ni bdcej limity Sejmu (551—564). Roman Sotyk

przedstawia stan rzeczy na linii bojowej (564)- Izby rozpoczy-
naj posiedzenie j a wne (564). widziski da, by Prezes Rzdu
w ukadach zasiga zdania Rady wojennej (564). Izby uchwalaj

odezw do onierzy, a drug — do mieszkaców stolicy (565—566).

Rozprawy nad wnioskiem Swidziskiego (566— 568).

Posiedzenie Izb poczonych z d. 7 wrzenia 1831 r.

(popoudniowe) str. 568—576

Pierwsza rezygnacya Krukowieckiego (568). Podczas dyskusyi nad t
matery Radca stanu Szymanowski wynosi z sali podanie o dymisy
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Krukowieckiego (569—572). Przybycie jeneraa Prdzyskiego (572).

Rozprawy nad limit Sejmu (573—575). Izby nie uchwalaj odro-

czenia Sejmu (575), utrzymuj Krukowieckiego na dotychczasowem

stanowisku i upowaniaj go do wejcia w ukady (575—576).

Posiedzenie [tajne] Izb poczonych z d. 11 wrzenia
1831 r. w Zakroczymiu str. 577-608

Zagajenie Marszalka (578). Teodor Morawski zdaje spraw o sytuacyi

po odwoaniu Krukowieckiego z Prezesostwa Rzdu (579—585). Roz-

prawy w tej materyi (586—594). Izby zamieniaj si w wy-
dzia tajny (594). Dalsza dyskusya (595 — 603). Na wniosek Krysi-

skiego Izby uchwalaj, by nazajutrz wszyscy ministrowie zjawili si

w Sejmie celem dania objanie (603—605). Izby uchwalaj odezw
do wojska (605-608).

Posiedzenie [tajne] Izb poczonych z d. 12 wrzenia
1831 r. w Zakroczymiu (ranne) str. 609-631

Minister spraw zagranicznych Morawski zdaje spraw z sytuacyi

(610—612). Na wniosek Subickiego Izby zamieniaj si
w wydzia tajny (613). Rozprawy w kwestyi informowania Izb ze

strony Rzdu, a ewentualnie wyznaczenia delegacyi Sejmu przy Rz-
dzie (613—617). Sprawozdanie Ministra skarbu Biernackiego (617—618).

Dalsze rozprawy o sytuacyi (618-626). Minister sprawiedliwoci rezy-

gnuje z urzdu ministra (627). Izby uchwalaj wezwanie Rzdu o da-

nie wyjanie (627—628) i wyznaczaj delegacy z trzech czonków
(629-631).

Posiedzenie [tajne] Izb poczonych w Zakro-
czymiu z d. 12 wrzenia 1831 (wieczorne) str. 631—646

Izby zamieniaj si w wydzia tajny (633). Kasztelan Olizar

zdaje spraw z odbytej delegacyi do Rzdu Narodowego (633—635).

Rozprawy w tej materyi (635—636), Jeowicki da wyznaczenia de-

legacyi, któraby codziennie znosia si z Prezesem Rzdu (637). Dysku-

sya w tej sprawie, jak i w materyi ogólnej sytuacyi (637—646).

Posiedzenie Izb poczonych z d. 14 wrzenia 1831 r.

wZakroczymiu str. 646—653

Protestacya dyrektora Banku ubieskiego przeciw zajciu funduszów

bankowych (647—648). Po dyskusyi Izby odsyaj protestacy do

Rzdu (648-653).

Posiedzenie Izb poczonych w Zakroczymiu z d. 18

wrzenia 1831 r str. 653-677

Minister spraw zagranicznych Morawski odczytuje okólnik do misy i

polskich (655—661). Wniesienie projektu do prawa wzgldem ustano-

wienia »Gwiazdy Wytrwaoci (661—662). Dyskusya nad projektem

(662—674) i przyjcie projektu (675). Jeowicki przypomina projekt

w sprawie zmiany atrybucyi Naczelnego Wodza (675), lecz po dyskusyi

Izby wniosek odrzucaj (677).

Posiedzenie Izb poczonych z d. 19 wrzenia 1831 r.

w Zakroczymiu (streszczone) str. 677—681

Wojewoda Ostrowski zdaje spraw deputacyi wysanej do Naczelnego
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Wodza (677—678). Izby uchwalaj limit Sejmu; odkadajc oznaczenie

jej czasu i miejsca na póniej (678), tudzie polecaj opiece Rzdu Narodo-

wego osoby ewentualnie wystawione na przeladowania przez Rosy
(678). Kwestya poyczek do udzielenia senatorom i reprezentantom

(679) i uchwala Izb w tej materyi (.680). Sporzdzenie listy czonków
Sejmu owiadczajcych, i nie opuszcz jego kompletu (680—681).

Posiedzenie Izb poczonych z d. 23 wrzenia 1831 r.

w Pocku str. 681-709

Prezes Rzdu Narodowego Bonawentura Niemojowski rezygnuje ze

swej godnoci (682—683); po dyskusyi Izby uchwalaj uwolnienie Nie-

mojowskiego, odwoanie Rybiskiego i poczenie wadzy wojskowej

z wadz cywiln w rkach przyszego Naczelnego Wodza (686— 687).

Jenera Umiski wprowadzony do Sejmu (688). Dyskusya nad wnio-

skami lskiego o dalszych krokach Sejmu i o ustanowieniu Komitetu

zapewniajcego bezpieczestwo emigrantów (689—692). Jenera Bem
wprowadzony do sali obrad (693). Izby obieraj jeneraa Umiskiego
Naczelnym Wodzem (693—694). Jenera Umiski, dzikujc za wybór,

odmawia przyjcia wadzy cywilnej (694—695). Izby rozdzielaj wadz
cywiln i wojskow i ponownie powouj Bonawentur Niemojow-

skiego na Prezesa Rzdu (695— 697). Odezwa od Sejmu do Wojska

(697—699). Sejm wysya deputacy do obozu dla dorczenia Rybi-
skiemu dymisyi, a Umiskiemu nominacji (699). Dyskusya co do dal-

szych losów Sejmu (699— 707]. Na wniosek Marszaka sesya solwuje

si do czasu nieograniczonego, ale nie limituje (707—708). Izby uznaj
prawo Rzdu do ewentualnej zmiany Naczelnego Wodza, jakkolwiek

przez Izby wybranego (708—709).

Indeks osobowy str. 711-728

Indeks rzeczowy » 729—743



Dostrzeone omyki druku.

Sr. wiersz jest powinno by
37 13 od góry 21 stycznia 21[24!] Stycznia

38 U > t > » " » »

70 9 » dou adnych adnym
322 22 » góry prezydujcemu prezydujcemu w senaci
365 12 » > 9 sierpnia 7 sierpnia

382 10 » » prekturalnych prefekturalnych
502 13 » B 14 sierpnia 14 [?] sierpnia

577 5 > » Obecnymi byli (622): Obecnymi byli (62):

621 (mylna paginacya) 521 621

681 15 od góry w Pocku *) w Pocku*)
697 15 » » artykuu 4 art. 4 [art. 2].





Sowo wstpne.

Tom niniejszy — szósty — obejmuje protokóy 31 posie-

dze (w tern szeciu tajnych) ju to Izby Poselskiej, ju to

Izb poczonych od 22 lipca do 23 wrzenia 1831 r.

Dwumiesiczny ten okres kocowy dziaalnoci Sejmu —
okres, otwierajcy si pod zym znakiem przejcia nieprzyja-

ciela na lewy brzeg- Wisy (17— 19 lipca), a zamykajcy si
upadkiem powstania — jest te okresem wzmoonej akcyi

Sejmu w sprawach rzdowych i wojskowych. Mimo, e wynika

std pewne pomieszanie funkcyi prawodawczej z wykonaw-
cz, nie zasuguje jeszcze Sejm przez to samo na zarzut rewo-

lucyjnoci: ma on o tyle prawo za sob, e z istoty przyjtego

poprzednio systemu tryalistycznego przypadao wanie Sej-

mowi nad Rzdem i Wodzem najwysze zwierzchnictwo; no-

woci bdzie to, e kontrol, wykonywan nad Rzdem, a po

przez Rzd nad Wodzem, zastpi dziaanie bezporednie, które

wprawdzie przejawi si obok Rzdu i w czci przy tego
udziale, ale niemniej bezporedniem by nie przestanie. Po-

wody tej zmiany tkwi ju to zewntrz — w odbytym bez

przeszkody marszu flankowym armii nieprzyjacielskiej ku gra-

nicy pruskiej i równie bez przeszkody dokonanej przeprawie

na lewy brzeg Wisy, ju to wewntrz — w dezorganizacyi

Rzdu i Naczelnego dowództwa, gdy obie te wadze nie mog
ju liczy na jedyn podstaw ich siy, to jest na zaufanie tam

Narodu, a tu wojska.

Sejm, a w szczególnoci Izba Poselska, która, ju to cznie
z Senatem, ju to na wasn rk, pragnie ratowa spraw
publiczn, nie chce pocztkowo zama ani Wodza, ani Rzdu;
owszem, czyni starania, by tchn w nich ywszego ducha
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i wzmocni lub pozyska dla nich t wiar i ufno, na której

im zbywa, lub której im ubywa. Lecz rzeczy zaszy zbyt da-

leko, a nieprzyjaciel podszed zbyt blisko, aeby nawet te pa-

tryotyczne wysiki mogy doprowadzi do czego innego, jak

do jeszcze wikszego rozstroju. W Bolimowie, omal w obliczu

obcej armii, nie tylko koczy swoj karyer wybrany przez

Sejm i tak manifestacyjnie po Ostroce przyjmowany Wódz
Naczelny, ale kruszy si zarazem i wadza wojskowa. W War-

szawie, w kilka dni póniej, rozpada si i druga kreacya sej-

mowa — równie przeze wybrany i w czerwcu zlekka podre-

perowany Rzd Narodowy.

Jak w kalejdoskopie przesuwaj si przed naszymi oczami

znane momenty: narada wojenna z 27 lipca; komitet obrony

W7arszawy; uznanie dia powracajcego z Litwy Dembiskiego;

delegacya bolimowska; zoenie Skrzyneckiego; noc sierpniowa,

dymisya Rzdu; wyniesienie i upadek Krukowieckiego; rzdy
Bon. Niemojowskiego; opuszczenie Warszawy; wreszcie Za-

kroczym i Pock, jako ostatnie etapy wdrówki bezdomnego

Sejmu: momenty znane, a niemniej, gdy w debatach sejmo-

wych syszy si omal dwik sów i czuje serc bicie, nabie-

rajce niezwykej nowej siy tragicznej.

Pozostawiajc historykom epoki porozbiorowej wyzyskanie

ogoszonego tu róda, ograniczamy na tern miejscu nasze za-

danie do ujcia dziaa sejmowych, przybierajcych w tym
okresie znowu szersze rozmiary i sigajcych te gbiej, ni
w kilku miesicach ostatnich, w ramy poprzednio stosowanego

schematu.

A) W zakresie prawodawstwa tak urzdzajcego, jak zwykego:

a) cile rzeczy biorc nie naleaaby tutaj odezwa
Izby Poselskiej do Rzdu z 24 lipca 1831 (ob. niej

str. 37—74; 83—85; 88—90) i udbyta na skutek jej walna na-

rada wojenna z 27 lipca 1831; jeeli j jednak tu zamieszczamy,

to dlatego, e wanie ta odezwa stanowia pierwsze odstp-
stwo od dotychczasowego systemu rzdów, i wzywaa Rzd
Narodowy do odbycia narady, w której by oprócz czonków
Rzdu, Wodza Naczelnego i jeneraów wspólnie przez Rzd
i Wodza wyznaczonych, wzi mieli udzia i czonkowie
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Izby, pojednym z województwa. Cho pozornie nie pow-

stawao std adne nowe prawo, tworzy si mimo to pewien

precedens na korzy bezporedniego udziau czynników par-

lamentarnych w dziaaniach rzdowych.

Wedug myli wnioskodawcy Bon. Niemojowskiego miaa

proponowana narada by rodkiem wiodcym do bardzo okre-

lonego celu t. j. do obalenia Skrzyneckiego — i tak tylko

rozumie mona ostre przemówienia, w których nie brak ci-
kich przeciw Wodzowi zarzutów (37 - 40, 43).

Wedug myli Izby, której wyrazem jest odezwa do Rzdu
z 24 lipca (str. 78), narada walna ma by rodkiem do celu

bardziej ogólnikowo zaznaczonego: do obznajmienia Reprezen-

tantów z pooeniem kraju pod wzgldem wojennym, do za-

spokojenia ich troskliwoci i do postawienia ich w monoci
rozwinicia wszelkich si i sposobów do zwalczenia nieprzy-

jaciela.

W rzeczywistoci, uchwalona w dniu 24 lipca odezwa,

nawet w swej zagodzonej formie, dotyka Wr
odza, skoro go

zmusza do udziau w Radzie Wojennej, której on zwoa po-

przednio nie chcia, i skoro sprowadzi pragnie go na drog
ulegoci, której Skrzynecki tak mao skada dowodów.

W stosunku do Rzdu uchwaa z d. 24 lipca jest wysta-

wieniem mu testimonium paupertatis, stwierdzeniem bezsilnoci

wadzy krajowej, której a z zewntrz nie trzeba pomoc,

aeby wspólnemi siami Sejmu i Rzdu wprowadzi w czyn

to, czego Rzd sam bezskutecznie od Wrodza si domaga.

Skrzyneckie ze swojej strony, do zrcznie paruje atak,

wysuwajc naprzód kwesty proceduraln, czy mianowicie,

proponowana narada mie bdzie urzdowy, czy te konfiden-

cyonalny charakter? Zniecierpliwiona Izba owiadcza si za

drug ewentualnoci, skd Skrzynecki podwójn odnosi ko-

rzy: 1° narada nie nabierze cechy sdu za przeszo, a po-

suy jedynie do ogólnikowej wymiany zda o teraniejszoci;

2° z tytuu swej poufnoci nie doprowadzi ona na zewntrz
do adnej wyraniejszej i poza platoniczne zapewnienia wy-

chodzcej deklaracyi — i to zarówno w Sejmie (83—90), jak

i wobec narodu i wojska (90 — 93, 110— 114); kwesty i wic
dowództwa negatywnie nie przesdzi, a pozostawi j co naj-

wyej otwart.
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Mimo jednak tej nieurzdowoci i poufnoci, narada na

wewntrz daje w swych wynikach pewne zobowizania Wo-
dza w kierunku energicznej akcyi czynnej (305, 308) i te

zobowizania, cho nie ogoszone, ale z ust do ust podawane,

wi Skrzyneckiego tak wobec Rzdu, jak obecnych jene-

raów, jak wreszcie i delegatów sejmowych. Jeeli ci ostatni

wychodz z narady zaspokojeni i udzielaj swego przekonania

Izbie, a Izba — Narodowi i Wojsku, to dlatego, e otrzymali

od Wodza weksel, którego tre jest im znana i który przez

Skrzyneckiego powinien by spaconym.

6j Prawo z 4 Sierpnia 1831 o zaborze w rekwi-
zycy woów (str. 161— 188, 192—206). Rzd Narodowy, nie

czekajc przejcia armii rosyjskiej przez Wis, jeszcze 16 lipca

1831 r. zarzdzi zabór byda na potrzeby Warszawy zagro-

onej obleniem w bliskiej przyszoci, do czego by zreszt

uprawniony w okolicach majcych by zajtemi przez nieprzy-

jaciela moc art. 2 prawa z 7 lutego 1831 (Dyaryusz I. 515).

Celem wniesionego przez Rzd projektu byo uzyskanie

od Sejmu na przyszo upowanienia o mniej zlokalizowanym

charakterze i retrospektywnego zatwierdzenia poprzednio do-

konanych zaborów.

W systemacie Skrzyneckiego obrona Warszawy zajmowaa
pierwszorzdne miejsce; chodzio wic o to, by w stolicy na-

gromadzi tak ilo ywnoci, któraby na duszy przecig

czasu odcitej ludnoci wystarczy moga.
WTedug uchwalonego prawa Rzd przyj ma z pomoc

Radzie Municypalnej m. Warszawy w ten sposób, e on przez

Komisarzów i Komitety obywatelskie obwodowe zabiera b-
dzie bydo, — woy lub skopy — dajc za nie na razie kwity,

wymienialne w nastpstwie na obligacye miejskie. Miasto
za sprzedawa bdzie miso tak prywatnym osobom, jak

i ewentualnie Intendenturze, a fundusz otrzymany ze sprze-

day obrócony bdzie na wykupno wypuszczonych obligacyj.

Na wypadek, gdyby kwity i obligacye, przyjmowane w po-

datkach, znalazy si w rku Skarbu, ten ostatni stawa si
wierzycielem w miejsce pierwotnych kontrybuentów. Skarb

wreszcie gwarantowa kasie miejskiej pokrycie strat przy roz-

przeday misa, które by wyniky z nadzwyczajnego ewen-
tualnie upadku byda.
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c) Prawo z 5 Sierpnia 1831 o wyznaczeniu dele-

gacyi naradza si majcej z RadWojenn oobro-
nie i zaopatrzeniu miasta Warszawy (Ob. niej str.

191— 192, 208—225). W oczekiwaniu zapowiedzianych przez

Naczelnego Wodza dziaa wojennych wystpuje Izba Pos. na

wniosek Bon. Niemojowskiego z inicyatyw w sprawie ucze-

stnictwa Sejmu w obronie zagroonej obleniem stolicy. I tu

wnioskodawca idzie dalej, ni zechce Izba za nim po-

dy. Proponowany przeze »K o m i t e t obrony War-
szawy^ na skutek konferencyi Komisyi Sejmowych z Guber-

natorem miasta, z Dowódc Gwardyi Narodowej i z Ministrem

wojny, zmieni si w »DeIegacy« majc naradza si

z (ustanowion poprzednio przez Naczelnego Wodza) Rad
Wojenn w przedmiotach cigajcych si do obrony i zaopa-

trzenia stolicy we wszystkie potrzeby. Niemniej funkcya dele-

gatów — którymi mieli by jeden Senator i dwaj czonkowie

Izby Poselskiej — polegaa nie tylko na udziale w naradach

Rady Wojennej, ale i na zdawaniu Izbom poczonym raportu

ze swych czynnoci, a ewentualnie nawet i na odwoaniu si
w wanych przypadkach do Izb decyzyi.

d) Prawo z 9 Sierpnia 1831 o wysaniu delegacyi
Sejmowej do obozu wielkiej armii w Bolimowie.
(Niej str. 299—324, 337—381, 390—399, 498-520, 520—544).

Materyaów do jego genezy formalnej dostarczaj nam de-

baty Sejmowe (w szczeg. str. 299— 324), do jego genezy du-

chowej — przedewszystkiem z talentem ex post skrelony

piórem Godebskiego raport Komisyi Sejmowych (str. 513— 514).

Dla przebiegu akcyi delegacyi bolimowskiej
w dn. 10—12 Sierpnia, ze wzgldu na szczupe pocztkowe
sprawozdania czytane w Sejmie, podalimy w caoci zawarte

w allegatach sejmowych Akta i protokóy delegacyi M (337

—

381), na których opar si te i wspomniony wyej raport Go-

debskiego (515—518).

*) Umiecilimy wany ten dokument w tekcie, i to przed proto-

kóem z d. 13 Sierpnia, aeby czytelnik móg — przez zetknicie si bez-

porednie z materyaem — tern lepiej zoryentowa si w wytworzonej

sytuacyi, lepiej ni niejeden z posów, który nie mia dostpu do autentycznych

papierów bolimowskich.
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Sama uchwaa z d. 9 Sierpnia, tak doniosa w swych

skutkach, bya wysnuciem konsekwencyj z odezwy z 24 lipca

i walnej narady wojennej z 27 lipca, w poczeniu z niewy-

konaniem przez Skrzyneckiego przyjtych zobowiza (303,

305, 308).

Przewidziana przez ni Delegacya nie bya rodzajem Ko-

misyi sejmowej upowanionej do zbadania sprawy i do przyj-

cia z wnioskami, ale bya rzeczywist wadz ad hoc delego-

wan, na któr Sejm zlewa w tym konkretnym wypadku cz
swoich zwierzchniczych atrybucyj.

Skada si ona miaa z dwóch czynników: 1° rzdowego
t. j. dwóch czonków Rzdu Narodowego, których Sejm sam,

nie spuszczajc si na decyzy Rzdu, imiennie wskaza; 2° Sej-

mowego t. j. dwóch Senatorów i piciu czonków Izby Pos.,

których nie Sejm, ale odnony przewodniczcy, a wic Prezy-

dujcy w Senacie wzgl. Marszaek Izby Pos. do tej delegacyi

powoa.
Atrybucye jej w sprawach nagej natury sigay bardzo

daleko: otrzymywaa ona penomocnictwo nieograniczone w kie-

runku: 1° rozpoznania istotnego stanu rzeczy na linii bojowej;

2° zarzdzenia w razie potrzeby zmiany Wodza t. j. usunicia

Skrzyneckiego od naczelnego dowództwa; 3° mianowania chwi-

lowo Zastpcy Naczelnego Wodza; 4° ustanowienia tego

wszystkiego, co w obecnem pooeniu za zbawienne dla Oj-

czyzny uzna.

W sprawach mniej nagych, a wic, o ile si to tyczyo

zmian w uchwale z 24 stycznia 1831 o atrybucyach Naczel-

nego Wodza, i o wybór definitywny Wodza, zaufanie wojska

posiadajcego, które to sprawy Sejm przy sobie zatrzyma,

funkcya Delegacyi polega miaa na zwoaniu Rady Wojennej,

na zasigniciu jej opinii i na zakomunikowaniu w nastpstwie

obu tych materyi Sejmowi do zaatwienia.

e) Prawo z 14 Sierpnia 1831 o atrybucyach Na-

czelnego Wodza (ob. niej str. 399—432) niewaciw nosi

nazw, gdy okrela ono raczej w nowy sposób stosunek

prawno-polityczny Wodza do Sejmu i Rzdu, ni zmienia jego

dawniejsze atrybucye. Mimo, e stosownie do prawa z 9 sier-

pnia, po powrocie delegacyi bolimowskiej do W7arszawy, Sejm

winien by zaatwi dwie materye t j. wybra Wodza i ozna-
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czy inaczej jego atrybucye, waciwie mówic, nie uczyni

on ani jednego, ani drugiego.

Wniesienie obu tych kwestyj naraz sprawio ten skutek,

e walczyy one ze sob pierwotnie o pierwszestwo. Gdy Sejm

w nastpstwie przechyli si na strony projektu o atrybucyach

Wodza, wybór Wodza odroczono a do rozstrzygnicia tej

kwestyi zasadniczej. Wybór ten odpad ostatecznie, gdy Sejm

zrzek si swego prawa wyboru na rzecz Rzdu. Z trzech

ewentualnoci: 1° utrzymania istniejcego systemu, a wic
prawa wyboru przy Sejmie; 2° przelania tej atrybucyi w przy-

szoci na Rzd, ale na ten jeden raz dokonania wyboru przez

Sejm; 3° odstpienia tego prawa w caoci Rzdowi - - Sejm

wybra system ostatni. Trudno dzi okreli, o ile dziaay tu

momenty czystej doktryny, lub wzgldy praktyczne, o ile nie-

ch do zatwierdzenia Dembiskiego, o ile wreszcie —
- ch

przerzucenia tej cikiej odpowiedzialnoci na barki Rzdu —
do, e w art. 1 Sejm znaczn wikszoci zasad t uchwali.

Przepis art. 2 niszczy istniejc równorzdno Wodza
i Rzdu, usuwa Wodza ze skadu Rzdu Narodowego i tern

samem podporzdkowywa go Rzdowi. Na wicej w tej ma-

teryi atrybucyi Sejm na razie si nie zdoby. Projekt odnony
Teod. Morawskiego Komisye odsuny na póniej, uzasadniajc

to niemonoci jego zaatwienia bez dostatecznej rozwagi.

W ten sposób art. 3 utrzyma przy Wodzu wszelkie inne

jego dawne atrybucye.

f) Prawo z 17 Sierpnia 1831 o Rzdzie (434—436,

448—460). Podobnie, jak zoenie Skrzyneckiego z dowództwa

a wic zmiana osoby Wodza sprowadzia te i reform

prawa i nowe okrelenie prawnego stosunku Wodza do Rzdu,
tak i rezygnacya Rzdu Narodowego z dat 16— 17 Sierpnia

pocigna za sob i przebudow samego ukadu Rzdu.
W przecigu kilku dni Sejm pali to, co wystawi w styczniu,

i pod wpywem smutnych dowiadcze i nowych wypadków
z 15 Sierpnia zda ku koncentracyi wadzy rzdowej. Nowe
prawo o Rzdzie, zaprojektowane przez Komisye Sejmowe,

a bdce odbiciem pogldów B. Niemojowskiego, nie ustanawia

jeszcze jedynowadztwa tak, jak tego pragn Chemicki (str.

452), ale raczej now wadz kollegialn, pod nazw Rady Mi-

nistrów z Prezesem na czele; tylko — e stwarza ono po stro-
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nie Prezesa tak przewag, i kollegialno Rzdu staje si

pozorn.

Wprawdzie kade postanowienie Prezesa wydanem by
powinno w Radzie i zaopatrzone podpisem jednego z Mini-

strów, ale wyszo Prezesa nad innymi czonkami kollegium

polega na tern, e 1° on jeden mianuje Ministrów i swojego

ewentualnego Zastpc; 2° e on jeden, a wzgl. zastpujcy go

wiceprezes, ma gos stanowczy i ca te odpowiedzialno, pod-

czas gdy Ministrowie maj jedynie gos doradczy.

Ograniczenie wic Prezesa jest raczej natury procedu-

ralnej, skoro zmusza go do przedkadania swych postanowie na

Radzie, bez obowizku jednake pójcia za gosem tej Rady.

Pod wzgldem swych atrybucyj Rzd nowy bierze w spu-

cinie po Rzdzie zeszym dawne atrybucye z prawa z 29

stycznia, prawo mianowania i odwoania Wodza i prawo ua-

skawienia. Przy Sejmie nadal pozostaj dziaania midzynaro-

dowe: wojna i traktaty.

W stosunku do Sejmu, któremu Rzd zawdzicza swoje

istnienie, nie moe Prezes go ani zalimitowa, ani rozwiza;
mog to uczyni jedynie same Izby, które odtd te maj pra-

cowa poczone.

g) Prawo z 30 sierpnia 1831 o ustanowieniu de-

legacyi w zastpstwie byej Rady Stanu (str. 4(56

—

498). Od chwili, gdy prawo z 29 stycznia o Rzdzie zawiesio

byo na czas bezkrólewia przepisy o Radzie Stanu (Ob. Dya-

ryusz I. str. XX i 365), powstaa i pozostaa niezapenion pe-

wna luka w aparacie rzdowym odnonie do niektórych atry-

bucyj Rady Stanu w zakresie oddawania pod sd urzdników
administracyjnych, sporów jurysdykcyjnych i spraw allewiacyj-

nych. Celem wniesionego projektu byo luk t usun. Prawo

nowe, rozbierane z takim spokojem i powag, jak gdyby Sejm

nie obradowa na tydzie przed szturmem Warszawy — two-

rzy dla penienia wspomnianych funkcyj Rady Stanu organ

specyalny zwany »delegacy«, zoony z dziesiciu osób mia-

nowanych przez Prezesa Rzdu Narodowego w Radzie Mini-

strów z pomidzy sdziów najwyszej instancyi, czynnych

Radców Stanu i Referendarzy 1
). Delegacya z ona swego de-

J
) Mimo zawieszenia Rady Stanu, pozostali na urzdach niektórzy

Radcy Stanu i Referendarze, a i nowi mogli by mianowani.
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zygnowa miaa z trzech czonków zoon Komisy Instruk-

cyjn dla przygotowywania przedmiotów pod rozstrzygnienie

Delegacyi przychodzcych.

Prawo z 30 sierpnia nie zdyo wej w ycie. Interesu-

jcem jest ono juz tylko jako jeden dalszy objaw tej stwier-

dzonej poprzednio tendencyi Sejmu do zmieniania swoich

wasnych wytworów, a jak w obecnym przypadku do restau-

rowania instytucyi przez tene Sejm rewolucyjny zawieszonej.

Proponowana Delegacya. jeeli zwaymy na jej skad i na

obowizujce j przepisy zaczerpnite z statutu o Radzie Stanu,

nie byJa niczem innem, jak prowizoryczn — ze wzgldów
oszczdnociowych — redukcy dawnej Rady Stanu o okrojo-

nych cokolwiek atrybucyach.

h) Prawo z 18 Wrzenia 183 1 o ustanowieniu
znaku zaszczytnego pod nazw »G w i a z d y W y t r w a-

oci«, uchwalone w Zakroczymiu (str. 661—675) dla tych

wojskowych lub cywilnych, którzy, pomimo zmiany wypadków

wojennych, wytrwali a do stanowczego losów Ojczyzny roz-

strzygnienia. Prawo to, które swoim przedmiotem tak atwo

mogoby wywoa krytyki lub lekcewaenie, nabiera w owie-

tleniu rozpraw sejmowych gbszego moralnego znaczenia.

Nie chodzio tu ju ani o blaszki, ani o skromne uposaenie

pienine dla podoficerów i onierzy. Chodzio o to ostatnie

kocowe oddanie sprawiedliwoci i dowód uznania ze strony

Sejmu, jako jednego z czynników rewolucyjnych na rzecz

drugiego czynnika teje rewolucyi t. j. wojska narodowego.

»Ofiarujemy, mówi Krysiski (671), temu niezrównanemu woj-

»sku naszemu to tylko, co nam ubóstwo nasze ofiarowa po-

»zwala«.

i) i k) Dwa p r a w a z 23 Wrzenia 1831 o R z d z i e

(682—687, 696) — oba uchwalone w Pocku i o tyle sprzeczne

jedno z drugiem, e pierwsze, przyjmujc rezygnacy Prezesa

Rzdu Bon. Niemojowskiego i odwoujc Rybiskiego z Na-

czelnego wodzostwa, czy odtd wadz cywiln i woj-

skow w jednym rku upatrzonego na Naczelnego Wodza
Umiskiego; stanowioby ono ostatnie ogniwo acucha w roz-

woju idei koncentracyi wadzy niepodlegej Polski, gdyby nie

prawo drugie, które, wobec nieprzyjcia tak rozlegej wadzy
przez Umiskiego, ponownie rozdziela wadz woj-
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skow i cywiln. Decyzy z tego 23 wrzenia 1831 (708—
709) potwierdzi Sejm prawo Rzdu Narodowego do zmiany

Naczelnego Wodza, jakkolwiek ten ostatni w przerwie midzy
jednem prawem a drugiem by znowu przez Sejm, a nie przez

Rzd, mianowany.

B) W zakresie wadzy rzdowej i wykonawczej:

a) Akta konstytuowania organów prawem
przepisanych:

W skadzie Rzdu Narodowego, po rezygnacyi

tego w dniu 16— 17 sierpnia nastpuje wybór Jeneraa

Jana hr. Krukowieckiego na Prezesa Rzdu Nar. w Radzie

Ministrów (460— 462) Po upadku Krukowieckiego w dniu

7 wrzenia 1831 — pierwszy wybór Bon. Niemojowskiego

(581—582, nota) i ponowny w dniu 23 wrzenia (695— 697) 1
).

W sprawie obsadzenia Naczelnego Dowództwa, po

zoeniu Skrzyneckiego przez Delegacy Bolimowsk i prze-

niesieniu prawa nominacyi na Rzd, mianowania Dembi-
skiego, Prdzyskiego, Maachowskiego, Rybiskiego, czy to

na Zastpców, czy to na Wodzów, odbyway si poza Sejmem

i dopiero po odebraniu komendy Rybiskiemu (682—687) pod-

czas tego interregnum. jakie wytworzya rezygnacya Bon. Nie-

mojowskiego, Sejm wybra znowu sam Wodza (zreszt

bezskutecznie) w osobie Jeneraa Umiskiego, ofiarujc

mu nadto wadz cywiln, której tene nie przyj (693— 697).

W skadzie Senatu, Sejm wprowadzi zmiany o tyle, e
wybra czterech nowych kasztelanów: Narcyza hr. 1 i-

zara (posa Woj. Woyskiego), Stanisawa Wgrze-
c k i e go (Sdziego Najw\ instancyi), Ludwika e m p ickiego

(deputowanego opatowskiego) i K s a w e r e g o hr. Niesio-

owskiego (posa kazimierskiego (275—297), a posun do

godnoci wojewodów czterech kasztelanów: Franciszka
N a k w a s k i e g o, Kajetana hr. Sierakowskiego, W o j-

*) Krukowiecki, zachowujc w Ministeryum Jeneraa Moraw-
skiego, Leona Dembowskiego i Wojewrod Gliszczyskiego, powoa Teo-

dora Morawskiego na Min. spraw zagranicznych, kasztelana Lewiskiego
na Ministra sprawiedliwoci i Garbiskiego na Ministra wyzna. Bon.
Niemojowski za wyjtkiem Jeneraa Morawskiego i Teodora Moraw-
skiego powoa nowych Ministrów: Olrycha Szanieckiego do teki spra-

wiedliwoci, wirskiego do min. spraw wewntrznych, Al. Biernackiego do

min. skarbu i Lelewela do min. wyzna i owiecenia publicznego.



XXI

ciecha hr. Mciskiego i Stanisawa nr. Maachow-
skiego (325—336).

Z Izby Poselskiej uby przez rezygnacy pose solecki

Suchodolski. Przybyli natomiast: Teodor Morawski, jako

deputowany cyrk. I m. Kalisza na miejsco wykluczonego Ern.

Faltza (76); czterej posowie Województwa Grodzieskiego:

Józef Kaszyc (z po w. nowogrodzkiego), Al ex. margr.

Wielopolski (z pow. grodzieskiego), Karol Niemcewicz
(z pow. brzeskiego) i Eug. Breza (z pow. Sonimskiego)

(str. 383—390); dwaj posowie Wojew. Biaostockiego: Józef

hr. Potocki (z pow. bielskiego) i Jan Karwowski (z pow.

biaostockiego); szeciu posów W^ojew. Wileskiego: Antoni
Przeciszewski (z pow. rosieskiego), Adam Koysko
(z pow. upitskiego), Cezary Plater (z pow. wileskiego),

Józef Zienkowicz (z pow. oszmiaskiego), Ludwik Pie-

tkiewicz (z pow. wikomierskiego) i L u d w i k Ze m b rz ycki

(z pow. brasawskiego); piciu, wreszcie, posów Wojew. Mi-
skiego: Aleks. opaciski (z pow. dzinieskiego), Feliks

Kieniewicz (z pow. mozyrskiego) Waleryan Pietkiewicz
{z pow. suckiego), Wadysaw Plater (z pow. wilej-

skiego), i Antoni Huszniewicz (z pow. boryssowskiego)

(str. 436—448).

Sejm dokona wyboru nowych Komisy i Sejmowych
(80—83, 85—86).

Wybrani te zostali czonkowie Delegacyi do wal-

nej narady wojennej (78— 79); do Rady wojennej miasta War-

szawy (248—251, 464—466); do obozu wielkiej armii (314, 324);

do Rzdu w sprawie losów korpusu Ramorina (613— 617,

627—631).

W sprawie swojej wasnej egzystencyi powzi
Sejm uchwa w kierunku solwowania jedynie sesyi bez li-

mity (678, 699—708).

b) Zarzdzenia skarbowe i wojskowe, jak za-

atwienie protestu Henr. hr. ubieskiego w sprawie zajtych

przez Rzd funduszów Banku Polskiego (647— 653) i upowa-

nienie dane Marszakowi Sejmowemu do udzielenia poyczki

emigrujcym Senatorom, Posom i Deputowanym (679—680).

ej Solenne deklaracye w imieniu Sejmu czy-

nione, jak odezwa do Rzdu (77— 78), do Narodu i Wojska
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(90—93, 103-114), do Wgrów (niewysana) 99—110, 161,

239—246), do obcych reprezentacyi narodowych (niewysana)

93—110, 156—161); do Jeneraa Dembiskiego (228—239); do

onierzy (565) i do mieszkaców stolicy (565— 566); do wojska

(605-608 i 697—699).

d) Akta kontroli nad dziaaniami Rzdu Naro-

dowego i Ministrów. Tu nale: interpelacya Bon. Nie-

mojowskiego w sprawie bezczynnoci Nacz. Wodza (37— 74);

Nakwaskiego o Komitecie do przejrzenia papierów tajnej po-

licyi (116 — 137); Dembowskiego w sprawie artykuów »Nowej

Polskk (129, 137— 149); Chemickiego o list Skrzyneckiego do

Króla Pruskiego (149— 152, 268—269); winiaiskiego o srebra

kocielne (153— 154); Zwierkowskiego w sprawie aresztowania

Krempowieckiego (252—265, 270—273). Wreszcie sprawa tak

doniosa, jak ukady z Rosy — w której to materyi Sejm

waha si wci midzy dwiema ostatecznociami: niewchodze-

niem w ukady i upowanieniem do ukadów, ich ratyfikowa-

niem lub nieratyfikowaniem (546— 577, passim 578— 605, 610

—

646, 677—678) — sytuacya Sejmu, któr tak dobitnie scha-

rakteryzowa Wielopolski (691), gdy przemawia za jego limit:

»...Sejm, od aktów przez siebie poprzednio wydanych nie mo-

»gc odstpi, byby tylko na przeszkodzie wszystkim ukadom,
»jakieby zaproponowane by mogy; danoby zawsze od niego

»nadania im sankcyi, którejby udzieli w aden sposób nie

»móg, i dlatego wanie, aby utrzyma honor narodowy, wi-

dz potrzeb limity«.

Limita Sejmu, gdyby nawet bya uchwalon, co, jak wia-

domo, nie nastpio, nie wyczerpywaa jeszcze kwestyi. Pozo-

staway do zaatwienia liczne pytania natury politycznej: Czy
w ogóle naley, czy nie naley, wchodzi w ukady? Kiedy,
to jest, w jakiej chwili wzgldnie najpomylniejszej wypadao
uczyni? Co stara si osign i czego unikn? A z niemi

wizao si ewentualnie i pytanie prawno-polityczne: Kto,
jaki organ pastwowy, w imieniu narodu i w zastpstwie jego

interesów, bdzie móg czyni i przyjmowa zobowizania?
Otó tu, na tym gruncie, przyzna trzeba, e Sejm, który,

bd co bd, zorganizowa i prowadzi Królestwo Polskie

jako udzielne pastwo, nie zdoby si na ten jeden jeszcze,

ostatni, wysiek myli politycznej i na t roztropno — aeby,
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na wypadek niepomylnej akcyi ornej i zawiedzionych na-

dziei na obc interwency, przewidzie i przetrutynowa we
wszystkich moliwociach sposoby zakoczenia walki, a prze-

dewszystkiem nie dopuci do tego, co byo najcisz kata-

strof: do zwykego zawojowania — debellatio — bez adnych
ukadów i do wydania na pastw i zemst zwycizcy bezbron-

nego narodu.

Jeeli Wodzowie Naczelni, zapominajc o swojej

misyi wojennej, wykonawczej, zbytnio politykuj i myl
o ukadach za wiele, to Sejm, w swojej reakcyi przeciw

ukadom, posuwa si zadaleko i znowu, wbrew swojej misyi

kierowniczej, tej ewentualnoci powica uwagi zbyt mao,

a tern swojem czysto negatywnem stanowiskiem, które i na

Rzd Narodowy nie pozostaje bez skutku, porednio doprowa-

dza do takiej sytuacyi, która jest zaprzeczeniem caego prze-

biegu rewolucyi z r. 1830—1831: pastwo istotnie niepodlege

koczy swój byt tak, jakgdyby przed rewolucy i podczas jej

trwania, byo tylko niezadowolon, a póniej zrewoltowan

prowincy. Charakterystycznym przykadem — nie braku zro-

zumienia doniosoci klski — ale zaamania si myli polity-

cznej, jest przemówienie Godebskiego w d. 7 wrzenia: »Kie-

»dycie, panowie, podnosili sztandar rewolucyi, by kraj gwa-

rantowany przez dwory, który mia z konstytucy narodowo,
»urzdników polskich, wojsko polskie, chorgwie polskie. Dzi
»nie mamy adnych gwarancyi; s tylko sowa... Comy zastali?

»Zastalimy naród urzdzony; dzi zostawiamy ruiny«.

Czy konkluzy tej wizyi historycznej bdzie wezwanie

do akcyi politycznej, póki aparat pastwowy przedstawia je-

szcze jak si zbiorow, do ratowania dla narodu, co do ura-

towania jest jeszcze moliwem? Bynajmniej; desperacka kon-

kluzy, godna powstaca, ale niema stanu, zda do rozbicia

zorganizowanej mocy narodu na bezsilne fragmenty: niech

kapituluje miasto; niech Rzd przedsiwemie rodki dla za-

bezpieczenia osób; niech czci wojska — »bo nie myl, aby

cae« — ukadaj si o siebie. A Sejm? »Zagranic Sejm dzia-

a bdzie !« (str. 555).

Micha Rostworowski.





Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 22 lipca

1831 roku.

Po zebraniu si Czonków Izby Poselskiej odczytan zo-

staa lista obecnoci. Byli obecnymi (72):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

lski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JJWW. Fra. Jaboski. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JW. Cy-
pryan Baczyski.

Deputowani: JW. Ignacy eleski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Bonawen-
tura Niemojowski. Stan. Kaczkowski. [Floryan Suchecki]. Kantorbery Ty-

mowski. Wad. nr. Ostrowski.

Deputowani: JJWW. Stan. Miczyski. Alojzy Biernacki. Józef

Ziemicki. Ksawery Biedrzycki.

ZW oj ewództwaLubelskieg o. Posowie: JJWW. [Kalikst Mo-
rozewicz]. Ksawery hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Poletyo.

Józef wirski. Tomasz br. Wyszyski. Feliks Doliski.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski. Kle-

mens Witkowski. Wojciech Chobrzyski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Jan

Rostworowski. Jakób Okcki. Antoni Plichta. Fra. Dbrowski. Ignacy

Starzyski. Adam uszczewski. Fra. Trzciski. Eugeni bubicki. Józef

Kretkowski. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Dominik Krysiski. Józef

Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Ludwik Lutostaski.

Fra. Woowski. Wojciech Chodecki. Walenty Zwa.
Dyaryusz T. VI. 1



Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. [Feliks

Markowski]. Franc. Zalewski. Ignacy Wyk. Teodor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Fra. Obniski. Feliks Gumowski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-

toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnioki.

Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JJWW. Narcyz

hr. Olizar. Ksawery Godebski. Stan. hr. Worcell.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Ksawery Sabbatyn. Henryk Nakwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Daniel

Tchorzewski. Jakób Malinowski. Józef Bohdan Zaleski.

Nadeszli póniej (13):

JJWW. Wiktor uniewski. Jakób Piotrowski. Antoni Zawadzki. Ale-

ksander Szymanowski. Fra. Chomentowski. Wincenty Chemicki. Kon-

stanty Jezierski. Antoni Libiszewski. Roman Sotyk. Wad. Zawadzki.

Augustyn Morzkowski. Józef hr. Maachowski. Gustaw hr. Maachowski.

JW. Marszaek: »Nim do wyboru Komisyów przystpimy,

musz Izbie przedstawi okoliczno, dotyczc osób, które do-

td na Sejm nie zjechay, bo od tego postanowienia Izby za-

lee bdzie, kto jest Czonkiem Izby, a kto nim by przesta,

kogo wic mona do Komisyi wybiera? I tak JW. (Sebastyan)

Szymon s ki (Deput. m. Piotrkowa) donosi mi, e jest saby,

na co zacza wiadectwo doktora, i uprasza o przeduenie
urlopu na czas nieograniczony «.

JW. Tymowski: »Ile mi wiadomo, kolega Szymoski nawet
bez uriopu wyjecha«.

JW. Marszaek: »Nie mog powiedzie, eby si myli JW.
Tymowski, lecz to na obron JW. Szymoskiego przytoczy

mona, e wyjecha, bo si czu sabym i zaraz z Rawy przy-

sa wiadectwo doktora. Jeeli Izba nie przychyli si do prze-

duenia urlopu, wtenczas na mocy art. 7-go uchway z 18

czerwca trzeba bdzie nowy wybór zarzdzi«.
JW. Mazurkiewicz: »W tym wzgldzie trzeba nam si pe-

wnej zasady trzyma. Jeeli wiadectwu lekarza wierzymy co

do jednego Reprezentanta, to i co do drugiego powinnimy
wierzy; inaczej postpowalibymy bez staej zasady, postpo-
walibymy stronnie«.

JW. Morozewicz: »Ta rónica zachodzi w tym przypadku,
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e kolega Szymoski da urlopu nieograniczonego; nie mamy
wic pewnoci, kiedy miejsce jego w Izbie bdzie zapenione;

w innych za razach wiadectwo lekarza suyo do uzyskania

urlopu na termin oznaczonym

JW. Marszaek: »Z tego powodu moeby dobrze byo, abym
napisa do JW. Szymoskiego, zapytujc si, czy wkrótce spo-

dziewa si przyj do zdrowia, lub te czy da nowego wy-

boru na swoje miejsce«.

JW. Szaniecki: »Kolega Szymoski sdzi nie moe, jak

prdko przyjdzie do zdrowia, ale przeciwko niemu ci dwie

okolicznoci: pierwsza, e wyjecha bez urlopu, druga, e nie

powróci na termin uchwa 18 czerwca przepisany«.

JW. Chobrzyski: »Cho wyjecha Deputowany Szymoski
bez urlopu, bra mu tego za ze nie mona, bo móg myle,
e za par dni powróci. Kiedy teraz nadesa wiadectwo do-

ktora, naley mu da wiar cc

JW. Niesioowski: » Widziaem dug list opatrzonych

urlopami nieograniczonymi. Jeeli kto teraz potrzebuje urlopu

nieograniczonego, lepiej, eby na daiszy czas usugi swoje dla

kraju odoy, bo Izba czynnych Czonków potrzebuje«.

JW. lski: »Popieram wniosek bardzo trafny i w miejscu

uczyniony kolegi Mazurkiewicza. Izba powinna staej zasady

si trzyma w uznawaniu wiadectw lekarza«.

JW. Marszalek: »Tu jedynym warunkiem do wanoci lub

niewanoci pruby jest przecig czasu, w jakim moe si spo-

dziewa JW. Szymoski powróci() do zdrowia. S bowiem
choroby chroniczne, które zaraz z pocztku okazuj, e du-
szej wymaga bd kuracyi. Powtarzam wic, e mógbym
napisa do JW. Szymoskiego, zapytujc go si, czyli prdko
spodziewa si do naszego grona powróci, a w przeciwnym

razie, czy nie zezwoli na zwoanie nowego wyboru? W tym
samym sposobie pisaem ju do kilku Czonków Izby Posel-

skiej, midzy innymi do J W7

. S u c h o d o 1 s k i e go, (Posa So-

eckiego), który mi odpisa, proszc o zwoanie nowego wy-

boru «.

JW. Zwlerkowski: »Powinnibymy wstrzyma si od wy-

dawania urlopów nieograniczonych; urlopy te stawiaj nas

w trudnoci obradowania w wielkim komplecie; bybym nawet
1*
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za tern, aby cofn urlopy nieograniczone, które ju powyda-

wane zostay «.

JW. Jasieski: »Zupenie dziel zdanie kolegi Zwierkow-

skiego. Chciabym, eby do tych, co urlopy nieograniczone

wzili, posane byo wezwanie, aby zoyli mandaty i eby
nowe wybory na ich miejsce nastpiy. Co si tyczy kolegi

Szymoskiego, jeeli nie znalaz doktora w Warszawie, tylko

w Rawie musia go szuka, trzeba mu da wiar, ale gdy te-

raz nie przysya nowego wiadectwa, nie mamy wic przeko-

nania, czy dotd jest saby«.

JW. Chobrzyski: »JW. Szymoski teraz skada wia-

dectwo; doktór mu nie moe powiedzie, e umrze za ty-

dzie, wic nie moe te on wiedzie, jak dugo bdzie

chorowa«.

JW. Dembowski: »Na najpierwszym wzgldzie trzeba mie
obowizki Reprezentanta dla kraju. Jeeli Reprezentant jest

saby i nie jest w stanie ich dopenia, powiat jego nie moe
by pozbawiony reprezentacyi. Co do kolegi Szymoskiego,
wnosz, eby byo postanowione, e ma by zdrów na czas,

jaki Izba oznaczy, a jeeli nie wyzdrowieje, eby by nowy
wybór zwoany«.

JW. Marszaek: » Urlopy nieograniczone daway si tylko

w pierwszych chwilach; od dwróch prawie miesicy nikt podo-

bnego urlopu nie dosta; najczciej wtenczas byy dawane,

gdy Czonkowie Izb do wód si oddalali. Urlopy takie otrzy-

mao 10 Czonków Izby Poselskiej; nadal podobne nie bd ju
wydawane; do tych za, co je otrzymali, jeeli to jest zdaniem
wikszoci Izby, napisz, e si dla nich ogranicza potrzebny

czas do powrotu do -go Michaa; krótszego czasu oznacza
nie mona, gdy bowiem ju s za granic i rozpoczli kuracy,
trudno, aby pierwej wróci mogli<c

JW. Wyk: »Aserya kolegi Dembowskiego utrzyma si
nie moe, bo trzeba by wyszym nad ludzi, aby nakazywa
komu, e ma by zdrów; lecz zapytuj si JW. Marszaka,
czyli teraz JW. Szymoski przyczy nowe wiadectwo ?«

JW. Marszaek: »Nadesa teraz nowe wiadectwo dato-

wane 10 lipca«.

JW. Wyk w kontynuacyi: »Trzeba mu wic wierzy,
kiedy teraz drugi doktór jego sabo powiadczya
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JW. Marszaek: »Ja raz jeszcze wniosek mój powtarzam

i poddaj go pod rozstrzygnienie Izby. Wniosek mój jest na-

stpujcy: Napisz do J W. Szymoskiego, zapytujc
si go, wjak krótkim czasie spodziewa (si) powró-
ci do grona naszego; jeeli lekarz go zapewni, e
sabo jego dugiej potrzebuje kuracyi, zawezw
go, aby ze z wo 1 i na z woa n ie nowego wyboru. Czas
do powrotu do Izby Poselskiej monaby dla niego
oznaczy miesic. Kto popiera mój wniosek, raczy
po w sta«.

Znaczna wikszo powstaa.
JW. Marszaek: »Urlopy nieograniczone maj nastpujcy

JJWW. Posowie i Deputowani: Józef Gostkowski (P. Kra-

kowski), Jan Szymczykiewicz (P. Pilecki), Jan Mozalski
(Dep. Kielecki), Józef hr. Ledóchowski (Pos. Staszowski),

Józef Chrzanowski (Pos. Tomaszowski), Jan Kuczew-
ski (Dep. Lubelski), Pawe Cieszkowski (Dep. Krasno-

stawski), Jan Jezierski (Pos. Garwoliski) i Kalikst Mie-

rzejewski (Dep. Bialski), a zatem jest ich wszystkich 9-ciu.

Do nich wic napisz to, co do JW. Szymoskiego, z t rónic,

e poniewa ci s teraz za granic, potrzeba im duszego
czasu do powrotu, nadto nie spodziewali si, aby mieli w tak

krótkim czasie by powoani napowrót do Izby«.

JW. Zwierkowski: »Z listy tu odczytanej nie wiem, czyli

dwóch albo trzech jest za granic; inni wszyscy znajduj si

w kraju, lub w Krakowie«.

Uwag t JW. Zwierkowskiego poparo wielu Reprezen-

tantów, mianowicie JW. Jakób Piotrowski, który take wieo
z urlopu powróci i twierdzi, e wiksz cz z wymienionych

Reprezentantów widzia w Krakowie.

JW. Marszaek: »Trzeba podzieli Czonków majcych
urlopy nieograniczone na dwie kategorye: tym, których za-

stanie mojaodezwa w kraju lub w Krakowie, ozna-

czy naley termin jednomiesiczny; tym za,
których zastanie za granic, termin dwumie-
• icz n y«.

Wniosek ten jednomylnoci przyjty zosta
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f. Marszaek : » J W. W i n c. W aszkiewicz (Dep. Ku-

jawski) tak, jak JW. Szymoski, prosi o urlop nieograniczony,

zaczajc wiadectwo doktora, i w tym samym zupenie jest

przypadku, co JW. Szymoski, bo take wyjecha bez urlopu,

lecz zaraz w drodze zachorowacc.

I z b a d o J W. W aszkiewicza zastosowaa to s am o,

co do J W. Szymon s k i e g o.

Nastpn ie JW. Marszaek w e z wa J W. Zwierkow-
s kie 2: o, aby odczyta list J W. Bukowskiego (Posa

Olkuskiego) pisany do JW. Marszaka; brzmi on jak nastpuje:

»JW. Marszaku! Gdy stan zdrowia mojego, jak zaczone
wiadectwo dowodzi, stawia mnie w nader przykrej niemo-

noci przybycia w dniu 15 lipca na obrady Izby Poselskiej,

z boleci serca zmuszony jestem zawiadomi o tern JW. Mar-

szaka z tern zarczeniem, i w caej mocy czuj zbyt dotkliwe

pooenie, w jakiem si znajduj, e jakkolwiek z sabemi zdol-

nociami, lecz z mocnem i nieugitem dla sprawy ojczystej

przekonaniem nie mog w tej chwili pospieszy do obowizku
mojego. Raczy przeto JW. Marszaek przyj to moje przed-

stawienie, niemniej przewietnej Izbie zakomunikowa, a ta,

gdyby czas moe kilkotygodniowy, który dla poratowania zdro-

wia koniecznie powici musz, uznaa za zbyt dugi, a. std

z uszczerbkiem dla powiatu, z którego mam szczcie by Re-

prezentantem, zechce postanowieniem swojem poleci zarz-

dzenie sejmiku nowego w powiecie Olkuskim dla obrania in-

nego Reprezentanta, w miejsce moje. JW. Marszaku! Dla Po-

laka przejtego spraw i dobrem ukochanej Ojczyzny nie masz

nic wicej drczcego, jak nie módz jej by cho na jeden

moment uytecznym, lecz równie byoby dotkliwem mniemanie,

e(m) dla jakiejkolwiek najsuszniejszej przyczyny przymuszonym
bdc na krótko powicenie osobiste zatrzyma, std interes

ogólny na zawód wystawi. Z tego wic wzgldu, godzc wa-
sne uczucia z obowizkiem i dobrem kraju, mam zaszczyt

prosi przewietnej Izby, aby stosownie do okolicznoci i oso-

bistego przekonania w tej mierze postpi raczyam.

JW. Jasies.i: »Izba Poselska nie chciaaby by pozba-

wion takiego Czonka, jak jest kolega Bukowski; wypada
przeto udzieli mu dany urlop na par miesicy, a po tym



7 —

czasie dopiero, irdyby do zdrowia nie powróci, nowy nakaza
wybór«.

JW. Jaboski: »Kolega Bukowski do 1 czerwca by jednym

z najpilniejszych Posów, wyjecha ju z Warszawy saby

i obawia si, czyli zdoa powróci na dzie 15 lipca i czyli

stan jego zdrowia nie nakae mu prosi o nowy wybór. Spo-

dziewam si, e Izba mu teraz udzieli urlop, kiedy on sobie

tego yczy «.

JW. Zwierkowski: »Kolega Bukowski oddaje to pod decy-

zy Izby, chce powróci do naszego grona, lecz dopiero za

kilka tygodni; tak wic, jak innym Czonkom, cztery tygodnie

czasu udzielone mu by powinno «.

JW. Marszaek: »K to jest zdania, aby JW. Bukow-
skiemu udzielony zosta urlop na sze tygodni,

raczy powstacc
Znaczna wikszo powstaa.
JW. tlarszaek: »S jeszcze dwa podania stwierdzone

wiadectwami znakomitych lekarzy krakowskich: JW. Michaa
Walewskiego (P. Skalmierskiego) i JW. Ferdynanda
Walewskiego (P. Miechowskiego), którzy prosz nie tak

o przeduenie urlopu, jak o zostawienie im czasu potrzebnego

do kuracyi«.

Izba udzielia im urlop na cztery tygodnie.
JW. Marszaek: »J W. Ludwik empicki (Dep. Opatow-

ski) pisze do mnie, e, lubo sam jest zdrów, za powód jednak, e
na 15 lipca nie przyby, przytacza, i objawia si w jego oko-

licy zjadliwa choroba, której wytpieniem on sam si zaj-

muje; obiecuje wszake za kilka dni do grona naszego po-

wróci«.

JW. Roman Soltyk owiadczy, e jeszcze dnia dzisiejszego

ma przyby.

JW. Marszalek : » J W. H i e r o n i m Kochanowski (P. Ra-

domski) uprasza o trzytygodniowy urlop dla dokoczenia ku-

racyi, któr w Busku pobieracc

Izba zezwolia na danie J W. Kochanow-
skiego.

JW. Marszaek: »Podug uchway z d. 18 czerwca pozo-

staje nam jeszcze zastosowa art. 7-my tej uchway i wyrzec

wzgldem tych Czonków, którzy jeszcze nie przybyli. JW.
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Ignacy Morzkowski (Pose Radomski) zoy wiadectwo
doktora datowane jeszcze d. 13 lipca, e jest chory. JW. Nie-

mojowski owiadczy, e JW. Morzkowskiego widzia sabego,

lecz e za kilka dni powróci do zdrowia. Co do innych Czon-

ków dotd nie przybyych, a którzy adnego tómaczenia nie

nadesali, art. 7-my prawa z 18 czerwca przepisuje, e skoro

termin art. 1-szym oznaczony upynie, ci, którzy nie przybd,
utrcaj prawo zasiadania w Izbie Poselskiej. Artyku ten je-

dnake mówi. e Izba ma wyrzec, czy to zastosowanie ma
nastpi. Zapytuj si wic Izby, czyli nie spóni o dni kilka

wykonania tego rygoru ?«

JW. f^iemojowski : »Przemawiajc za kolegami Woje-

wództwa Kaliskiego, zwracam Izby uwag na to, e nieprzy-

jaciel zagraa ich majtkom. Jeeli wic przyjazd swój o dni

kilka dla domowych zatrudnie wstrzymali, gdy od samego

pocztku cigle tu siedzieli, zasuguj wic na wzgld u Izby,

aby do kilku dni decyzy swoj o nich wstrzymali«.

JW. Biernacki: »Popierajc gos kolegi Niemojowskiego,

to jeszcze dodaj, e w rónych miejscach po wsiach w tamtej

okolicy ukazaa si cholera. To byo powodem, e niektórzy

koledzy wstrzymali swój przyjazd, ale upragnieni s pospie-

szy do grona naszego«.

JW. Dembowski: »Gos JW. Marszaka podaje zapytanie,

czy dobrodziejstwo prawa ma by jeszcze na dni kilka prze-

duone. Wczoraj dyskutowalimy wzgldem zmniejszonego

kompletu. Gos JW. Woowskiego rzuci wtpliwo, czy prawo

o zmniejszonym komplecie ma by obowizujce, czy nie;

pytam si wic, czyli, gdyby po prekluzyjnym terminie kom-

plet si nie znalaz, prawo to ma by obowizujce i czy

w maym komplecie mamy moc obradowania i na mocy któ-

rego prawa, gdy jedni odwouj si do prawa 26 lutego,

drudzy do dnia 18 czerwca«.

JW. wirski: »W odpowiedzi koledze Dembowskiemu
mam honor owiadczy, e wanie celem prawa 18 czerwca

byo, aby ograniczy trwanie i atrybucye maego kompletu,

którymy postanowili z powodu interesów witojaskich.
Gdyby prawo 26 lutego obowizywao, prawo z 18 czerwca

byoby niepotrzebne. Min wic ju termin, w którym obadwa
te prawa obowizywa przestay; zostao si tylko principium,
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e may komplet o niczem wicej radzi nie moe, tylko o tern,

do czego jest upowaniony. Z tego wic wnosz, e mae kom-

plety istnie ju nie mog«.
JW. Nakwaski: »Nad t kwesty niepotrzebn toczymy

dyskusy, de facto bowiem jest teraz wielki komplet w War-

szawie, gdy jest obecnych 28 Senatorów a 79 Posów«.

JW. Morozewicz: »Kwestya co do maego kompletu, jak do-

brze powiedzia kolega Bracawski (H. Nakwaski), z natury rzeczy

jest zaatwiona; lecz jest tu inna jeszcze kwestya wzgldem tych,

co si na termin prawem przepisany nie stawili. Rygor w prawie

przepisany by, aby na przypadek niezebrania si wielkiego

kompletu, eby przynajmniej nieprzybywajcy Czonkowie zgo-

sili si, kiedy myl powróci, aby postawi Izb w monoci
ocenienia, jak dugo zasiada nie bd; inaczej Izba nie wie-

dziaaby, kiedy wielkiego kompletu spodziewa si moe. Dla-

tego prawo przepisao na nieprzybywajcych i nie usprawiedli-

wiajcych powodu swego nieprzybycia rygor, e maj by
z listy Czonków wykreleni; lecz teraz, kiedy juz mamy za-

pewniony wielki komplet, dla tych, co nie przybyli, monaby
krótki jeszcze przecig czasu zostawi i wstrzyma nasz de-

cyzy do 1 sierpnia«,

JW. Zwierkowski: »Mocya kolegi Dembowskiego jest wa-

na; trzeba w tej mierze co stanowczego wyrzec; sdz jednak,

e raczej ci, którzy nastaj, aby maego kompletu nie byo,

powinniby si stara, aby wielki komplet utrzyma. adne
prawo nie skasowao maego kompletu; strzedz nam go si

naley, ale znosi go nie powinnimy, nie moemy. Dwa
razy dopiero by may komplet; raz. gdy niebezpieczestwo

zagraao stolicy; drugi raz, gdy dla interesów witoja-
skich wiksza cz Posów potrzebowaa si oddali z sto-

licy. Maego kompletu uywamy tylko w razach wielkich,

potrzebnych; lepiej wprawdzie, gdyby si mona bez niego

obej«.
JW. Szaniecki: » Rozumiem, e tu faktum rozstrzyga; albo

jest komplet, albo nie; jeeli jest, prawo ustaje; trzeba jednak

odczy tu kolegów nowo obranych, ci nie mog si racho-

wa do dawnego kompletu; caa Izba si powikszya i kom-

plet wic powikszy si powinien. Jeeli jest komplet dosta-
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teczny, co jest najlepiej JW. Marszakowi wiadomo, prawo

upada«.

JW. Marszaek: »Komplet jest dostateczny. eby zado
uczyni prawu, do jest 64 i poowa nowo przybyych Posów.

Z dawnego kompletu ohecnych jest w Warszawie 73; z nowo
wybranych brakuje 2: JJWW. Bernatowicza i Goyskiego.
Lecz zgodzi si nie mog z JW. Szanieckim, eby tu nie

byo potrzeby, aby Izba stanowczo wyrzeka, czyli prawa z 26

lutego i 18 czerwca s prawami przechnd niemi, czyli nie. Je-

eliby Izba uwaaa je, jako prawa przechodnie, obowizujce
do czasu tylko, póki si wielki komplet nie zbierze, dostate-

czna bdzie decyzya Izby, e juz przestay obowizywa; je-

eli za nie s przechodniemi, ale cigle obowizujcemi,
potrzeba nowej uchway, aby je znie«.

JW. Szaniecki: » Uchwaa postanowiona w lutym zastrzega,

e, ile razy w wielkim komplecie si nie zbierzemy, mamy si
czy z Senatem. Uchwaa w czerwcu zapada postanowiona

jest na raz jeden; rozróni wic j naley od tamtej, która

jest raz na zawsze postanowiona, bo okolicznoci wojenne

cigle trwaj. Dzi uchwaa czerwcowa przestaa obowizywa,
a tamta trwa w swojej mocy«.

JW. Dembowski: »Gos Kolegi Zwierkowskiego pokazuje,

e moemy w kadym czasie obradowa w maym komplecie.

Ja prosiem o rozwizanie tej kwestyi; to prawo niech ju
tylko pozostanie, jako pamitka zwycistwa interesu prywa-

tnego nad interesem Ojczyzny; lecz teraz trzeba wezwa od-

dalonych jeszcze Reprezentantów, uwaa to prawo, jako

niebye, eby ju do nie^o nigdy si nie odwoywa i z tego

powodu nie obradowa w maym komplecie«.

JW. Swirski: »Dlatego, e prawo z 26 lutego upowaniao
w kadej chwili w may komplet si zamienia. Izba, widzc,
e std szkodliwe mog by dla kraju skutki, chcc wyj
z tej niedogodnoci, uchwalia nowe prawo. Gdy spodziewa
si naley, e nie bdziemy ju nigdy w tak krytycznem po-

oeniu i e ci, co znajdowali wtenczas potrzeb wyjechania,

teraz jej ju nie znajd, kiedy interesa prywatne ju zaatwione
zostay, nie masz ju potrzeby maego kompletu. Dlategomy
nowe prawo ustanowili w d. 18 czerwca, aby prawo z d. 26 lu-

tego skasowa «.
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JW. Wiemojowski: »Postrzegem , e przy obrachowaniu

kompletu JW. Marszaek osobno Reprezentantów z dawnego

Królestwa rachowa, a osobno przybyych z prowincyi przez

Rosy zajtych. Ja rozumiem, e razem rachowa ich naley.

Jest Reprezentantów z dawnego Królestwa 128, .mowo przyby-

ych 15, razem 143; komplet wic liczy naley 72. Co si tyczy

kwestyi gównej, ta jest bardzo jasna. Niema adnej wtpli-

woci: skoro raz w wielkim komplecie zebralimy si, moc

prawa z 18 czerwca ustaa; lecz nie idzie za tern, aby prawo

z 26 lutego ustao; nie powinnimy bowiem pozbawia si

sposobu radzenia, gdyby przypadkiem komplet si nie z< bra.

Nie wiem, coby tu byo wikszem zem, czy mniejsza skrupu-

latno, czyli te nieradzenie o dobru Ojczyzny. Nie ciga ten

zarzut nikogo, e si oddali do domu. zby to miao by zwy-

cistwo interesu prywatnego nad publicznym; zarzut ten byby
sprawiedliwy, gdyby dobro ogóu na tern cierpiao

JW. Kaczkowski: » Powszechnie przyjt zasad prawo-

dawcz jest, e uchway, których jest termin oznaczony a quo

ad quem, s przechodnie. Po co dwa prawa przechodnie sta-

nowi w jednym przedmiocie? Niema wtpliwoci, e kiedy

termin ostatniego prawa min, i prawo mino, taka jest wola

prawodawcy. Nie potrzeba teraz nowej uchway, bo z natury

rzeczy wynika, e prawo stae zostaje w swojej mocy, a prawo

przechodnie przestao obowizywa z dniem 15 lipca. Co do

drugiej kwestyi kompletnej, ani jestem zdania JW. Marszaka,

ani kolegi Wartskiego; tym sposobem bowiem w miar przy-

bywania nowych Posów, codzieby si liczba stanowica

komplet zmieniaa. Powinnimy pozosta przy zasadzie statu-

towej bez wzgldu na przybywanie nowych Czonków; wszake
i tak komplet 65 jest lepszy ni 33, a atwiejszy do utrzyma-

nia ni 72«.

JW. Marszaek: »Upraszabym, aby kwestyi dotyczcej kom-

pletu teraz nie dotyka, lecz naprzód zdecydowa co uo uchwa
z d. 26 lutego i 18 czerwca«.

JW. Godebski: »Istnieje prawo obowizujce wzgldem
tych Czonków, którzy si na oznaczony termin nie stawili

i adnego usprawiedliwienia nie przysali. Izba powinna wzgl-

dem nich wyrzec. W obecnych jednake chwilach gosy kole-

gów Niemojowskiego i Biernackiego trafiaj do mego przeko-
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nania. Zblianie si nieprzyjaciela, rozszerzenie zjadliwej cho-

roby usprawiedliwia nieprzybywajcych dotd Czonków Izby

Poselskiej. Std powstaa kwestya, czy uchwaa z 26 lutego

jest przechodnia, czy nie? Rozrónione s w tej mierze zdania;

jedni uznaj j za przechodni, drudzy rozumiej, e uchwaa
z 18 czerwca j uchylia; inni przyznaj jej moc obowizujc;
ja wic take zdanie moje wynurz. Uchwaa sejmowa z dnia

26 lutego zapada w tym celu, e Izby przewidyway, i w tak

naglcych okolicznociach moe si komplet nie zebra: lepiej

wic, aby wtenczas Izby w poczeniu dziaa(y), anieli eby
Sejm mia by zerwany. Prawo to postanowione zostao nie

na raz jeden, ale na tyle razy, ileby si okolicznoci naglce

potrzeb uycia go okazay; std te w art. zaraz 1 szym jest

powiedziane: »Izby odtd dziaa bd w poczeniu, ile razy

nie znajd si w komplecie^. Uchwaa sejmowa z 18 czer-

wca bynajmniej nie zniosa uchway z 26 lutego; rozwina j,
oznaczya jeden przypadek dziaania w Izbach poczonych
w zmniejszonym komplecie i polecia temu zajmowanie si
tylko przedmiotami skarbowymi. Ilekro wic nie zjad si
Czonkowie Izb podug uchway w lutym postanowionej, Izby

dziaa bd w poczeniu. Uchwaa za z 18 czerwca jest

tylko na raz jeden i rozwija tylko uchwa z 26 lutego, która

istnie nie przestaa, i dopóty bdzie prawem obowizujcem,
dopóki Sejm uznany za nieustajcy zalimitowanym nie zo-

staniem

JW. Woowski: »Caa dyskusya na tern si zahacza, i
niewaciwie wyrazów uywamy. Wielu Czonków wspominao
tu wyraz: prawo przechodnie; my adnego takiego prawa

nie mamy. Prawo przechodnie jest wtenczas, kiedy ju jedno

prawo egzystuje, a to ma suy za przejcie do nastpnego

prawa, jak np. gdyby byo prawo przechodnie od konstytucyi

Ks. Warszawskiego do konstytucyi Królestwa Polskiego. Lecz

tu jest jedno prawo na zawsze trwa majce, a drugie tym-

czasowe. Prawo z 18 czerwca nie jest przechodnie, ale tym-

czasowe, bo na czas do 15 lipca postanowione. Dowodzi tego

art. 7-my tego prawa. Gdy teraz komplet si zebra, to prawo

tymczasowe ju ustao i nie istnieje. Co si tyczy prawa 26 lu-

tego, to ani jest tymczasowe, ani przechodnie, ale jest tak

prawem, jak wszelkie inne. Faktum znioso tylko prawo z 18
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czerwca, ale nie z 26 lutego. Prawo to trwa. jest konieczne.

Dnia 26 lutego znajdowalimy si w takim przypadku, e byo
nas tylko 65, ani mniej ani wicej; drzwi musiay by zam-

knite, bo gdyby jeden wyszed, Sejm byby zerwany. Nie mo-

emy tego prawa znosi, bo przy niem tylko istnie moe Sejm

nieustajcy. To tylko wnosz, eby w kadym przypadku,

gdzieby artykuy jego miay by zastosowane, eby sesya zrana

na popoudnie odoon bya i eby JW. Marszaek wyranie
kadego wezwa, aby przyby na sesy, eby sprawy publi-

cznej na szwank nie naraa. Zarzut, który zrobi kolega Dem-
bowski, by niesuszny; ja mówiem wczoraj, e moemy
w maym komplecie obradowa, kiedy prawo pierwszy raz pod

dyskusy przychodzi; lecz jeeli prawo jest przez jedn Izb
odrzucone, a przez drug przyjte, wtenczas w maym kom-

plecie obradowa nie mamy prawa. Wczoraj jednake upowa-

nia nas do tego art. 7-my uchway z 18 czerwca; ale teraz

uchwaa ta przestaa obowizywa; w maym wic komplecie

nowe tylko projekta rozbiera moemy<(.

JW. Mazurkiewicz: »W materyi wniesionej przez koleg
Dembowskiego zabierane dotd gosy jeszcze wszystkich oko-

licznoci nie dotkny. Dwie s uchway may komplet stano-

wice: jedna z 26 lutego, druga z 18 czerwca, róne jednak

co do przedmiotu. Prawo z 26 lutego nie stanowi terminu,

o którym mówi kolega Kaczkowski, a quo ad quem, stanowi

tylko a quo, lecz nie stanowi ad quem. Uchwaa ta trwa w mocy
swojej na wszelkie okolicznoci nieprzewidziane; w drugiej

uchwale jest ustanowiony termin ad quem; termin ten ju
min; uchwaa wic ta usta powinna. Druga rónica: uchwaa
z 26 lutego upowania may komplet trudni si wszelkimi

przedmiotami, jakie mogy by wprowadzone; uchwaa z 18

czerwca oznacza tylko przedmioty skarbowe. Trzecia okoli-

czno: co do Komisyów w uchwale 26 lutego Komisye zo-

stawione byy w ich pierwszym skadzie; w uchwale za z 18

czerwca nakazany wybór do Komisyi tylko skarbowej. Comy
wczoraj dyskutowali, czy Komisya z 18 czerwca ma by czwart
Komisy, ta wtpliwo teraz upada, bo skoro teraz uchwaa
z 18 czerwca przestaa obowizywa, gdyby si komplet do-

stateczny na sesy nie zebra, stosowalibymy si do uchway
z 26 lutego; to wic jest niezaprzeczonym dowodem, e w ta-
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kim razie Komisy e styczniowe, nie czerwcowa, weszyby

w swoje atrybucye. cz gos mój z innymi kolegami, e
uchwaa z 26 lutego nie powinna by zniesiona, albowiem

mogyby zaj na ni okolicznoci, (w) których Izba w kom-

plecieby si nie zebraa, a przez to sprawa ogólna na szwank by

wystawion zostaa«.

JW. Zwierkowski : »Cay przedmiot jest wyjaniony. Prawo

z 26 lutego nie moe by decyzy Izby zniesione; jeeli który

z Czonków da w niem zmiany, poda wniosek do laski: ten

bdzie odesany do Komisyów i w formie projektu do prawa

do Izby wniesiony, bo prawo, przez obie Izby uchwalone, pra

wem tylko zrnienionem by moe. Wiksza cz kolegów

zdaje si na to zgadza, e prawo to utrzymanem b) powinno,

bo wtenczas, gdy wybiera przychodzi midzy maym komple-

tem, a zerwaniem Sejmu, wtenczas bezwtpienia may komplet

przenie naley «.

JW. wirski: »Jeszcze po raz trzeci trudni bd uwag
przewietnej Izby, gdy dotd nie umiaem trafi do przeko-

nania kolegów. Przedmiot ten nie jest tak maej wagi, eby
go dorywczo decydowa. Prawo 26 lutego byo napisane w na-

gych bardzo okolicznociach; jak ono zapado, niech mi si

godzi przemilcze. Co kolega Woowski mówi, e gdyby jeden

by uby, juby Sejmu nie byo; jak tam si stao, to tylko

cztery ciany wiedz; e may komplet wtenczas by potrzebny,

dowodz tego okolicznoci, lecz nie naleao mu dawa tak nie-

ograniczonej wadzy; jego powoaniem jest tylko zaradza

nagym obecnym potrzebom powstania naszego; nie mona
mu dozwoli zawiera traktatów, wybiera króla, pisa konsty-

tucy; ani was mog posdzi, szanowni Reprezentanci, abycie

mogli na to zezwoli. Ja wywoaem prawo z 18 czerwca, aby

ograniczy atrybucye maego kompletu, aby sparaliowa
tamto prawo; to si te stao. Izba t potrzeb uznaa i wy-

daa nowe prawo, które przepisy tamtego zniszczyy. Teraz

wic trzeba albo pooy tam prawu z 26 lutego, albo usta-

nowi prawo upowaniajce istnienie maego kompletu, lecz

ten powinien tylko wszelkiemi siami popiera rewolucy na-

rodow, a do socyaln^j nie powinien by upowaniony. Gdy
tego nie zrobimy, may komplet do najwikszego zego dopro-

wadzi nas moe«.
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JW. lski: »Oddalamy si od materyi; rozpoczlimy dy-

skusy nad przedmiotem, który tak zadecydowanym by nie

moe, nad którym trzeba duszego zastanowienia si; dzi

wic wrómy si do waciwej materyi«,

JW. Marszaek: »Nie bybym dozwoli zabiera crosu w tej

materyi, gdyby nie bya w cisym zwizku z waciwym
przedmiotem i gdyby nie to, e wyrzeczenie w tym wzgldzie

jest pilno potrzebne, gdy do tego zastosowa si musz w da-

waniu lub odmawianiu urlopów«.

JW. Wyk: »S sposoby, którymi mona zaradzi, aeby
nie byo maego kompletu. Jednym z nich jest ograniczy da-

wanie urlopów podug przepisu prawa z 12 lutego. Jeeli, jak

si spodziewam, JW. Marszaek tern si powoduje, moemy
mie zawsze zapewniony wielki komplet. Jeeli za jest ko-

nieczna potrzeba, eby byo prawo dozwalajce maego kom-

pletu, to chyba nowe prawo wniesione by musi, bo tamto

istnie nie moe«.
JW. uszczewski: »Prawo egzystuje; niepotrzebna wic

jest nowa uchwaa; sam duch tego prawa jest, e dopiero

w ostatnim razie po wyczerpaniu wszelkich rodków zebrania

wielkiego kompletu may komplet przypuci mona. Teraz

mamy sposób wikszego kompletu; wielu Czonków nie zje-

chao si, prawo kae ich usun i nowe nakaza wybory.

Tómaczenia tu syszane wcale ich nie usprawiedliwiaj, bo

gdy wojska nieprzyjacielskie si zbliaj, to wanie powinno

by dla nich powodem prdszego przybycia. Nie chcemy zo-

stawa w przypadku prawa z 26 lutego przewidzianym, a nie

chcemy przedsibra rodków, aebymy do tego stanu przy-

prowadzeni nie byli«.

JW. Dembowski: » Gdyby nie szo o wany przedmiot, nie

bybym wprowadza tej materyi, lecz bdy przesze powinny

by dla nas nauk na przyszo. Podug zdania niektórych

kolegów jestemy w kadej chwili zagroeni maym komple-

tem. Gdyby prawo z 26 lutego, jak to kolega wirski przed-

stawi, byo zupenie obowizujce, nie widz przyczyny, dla

której prawo z 18 czerwca byo stanowione. Susznie mówi
kolega wirski, e dlatego prawo to wywoane zostao, aby

dawne sparaliowa. Nie udmy si. Prawo to nastpio w oko-

licznociach decydujcych, lecz bodajbymy nigdy nie wra-
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cali do takich scen, które krzywd tylko Reprezentacyi przy-

nosz. Obok prawa z 18 czerwca prawo z 26 lutego egzy-

stowa nie moe; nie mona wic do niego codziennie si

odwoywa«.
JW. Marszaek: »W kilku sowach odpowiem JW.wirskiemu

i JW. Dembowskiemu, którzy utrzymuj, e gdyby uchwaa
z 26 lutego miaa dalej obowizywa, toby uchwaa z 18 czer-

wca niepotrzebnie bya stanowiona. Ja tego zdania podziela

nie mog. Uchwa z 18 czerwca postanowilimy z nastpujcych
powodów. Ja tylko poowie Czonków Izby mniej dziesiciu

mam prawo dozwoli, aby wolni byli od uczszczania na po-

siedzenia, lecz daleko ich wicej odjecha z Warszawy dla

interesów witojaskich potrzebowao; urlopów wszake do-

sta nie mogli, bo ja ich wydawa nie miaem prawa; cho-

cia wic uchwaa z d. 26 lutego trwaa, korzysta z niej nie

mogli bez nowego prawa, a gdyby Czonkowie Izby Poselskiej

na mocy prawa z 26 lutego byli si rozjechali, utraciliby

prawo na mocy art. I-go uchway 12 lutego b. r. zasiadania

w gronie Izby Poselskiej. Nie chcc ich na to wystawia, po-

stanowiona zostaa uchwaa zmniejszajca komplet a do dnia

15 lipca i stanowica, e ci tylko utrcaj prawo zasiadania

w Izbie, którzyby na ten termin nie przybyli; w niczem jednak

nie nadwerya prawa 26 lutego«.

JW. Godebski: »Nie wchodz, czyli to ma by zaszczytne

dla Izb, czy nie; nie znam biografii Izby Poselskiej, ale widz,
e zapada uchwaa istnieje, a zatem obowizuje. Uchwaa
z 26 lutego wydana zostaa w chwili wielkiego niebezpiecze-

stwa, obejmuje tylko ogólny przepis, e Izby dziaa bd
w poczeniu, ilekro nadzwyczajne okolicznoci do tego je

zniewol. Prawo to nie jest rozwinite; przeciwnie, uchwaa
z 18 czerwca nie pochodzi z nadzwyczajnych przyczyn krajo-

wych, ale e interes prywatny wymaga oddalania si wielu

Czonków ze stolicy. Pochodzi ona z delikatnoci, ze wzgl-
dnoci Izby dla znacznej czci swych Czonków. Przyczyn
istotn tej uchway s interesa witojaskie, przyczyna

zupenie róna od tej, która daa powód do uchway z 26

lutego; dlatego te Izba Senatorska i Izba Poselska nie mo-

gy nada tak wielkich atrybucyi temu maemu kompletowi,
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ograniczyy jego wadz do naradzania si tylko nad potrze-

bami skarbu. To jest powód, dla którego uchwaa z 18 czer-

wca jest tak surowa, e przepisuje wykrelenie tych wszystkich

Czonków, którzyby na termin oznaczony nie przybyli. Co si
tyczy uchway z 26 lutego, wane s uwagi kolegi wirskiego,

i nic przeciwko niej powiedzie nie mona. Gdy kolega wir-
ski czuje potrzeb odmienienia prawa tego przez nowe prawo,

powinien poda projekt do laski. Jeeli Izba zgodzi si, e no-

wej uchway w tej mierze potrzeba, odele go do Komisyów,
lecz dzi jeszcze uchwaa z 26 lutego jest obowizujca,
a uchwaa (z) 18 czerwca stracia ju moc swoj«.

JW. Roman Sotyk: »Czuj wano przedmiotu, który jest

pod dyskusy. Z jednej strony chodzi o to, aby cige byy
deliberacye, aby istnienie Narodu w Sejmie byo cige nie-

przerwane. Kady bowiem czuje, ileby na tern Naród straci,

eby si Sejm rozwiza. Z drugiej strony chodzi oto, aby jak

najwicej wiata zebra przez wielk liczb Reprezentantów

i, gdyby mona, eby zawsze w zupenym komplecie obrado-

wa. Podug statutu organicznego poowa mniej jeden (?) Czon-
ków stanowi komplet dostateczny; w mniejszym komplecie

nie wolno obradowa; lecz kiedy szo o zachowanie cigu de-

liberacyi, trzeba byo postanowi, e nawet w mniejszym kom-
plecie uchway wydawa mona. Dzi inne s okolicznoci,

ale te potrzeba innego prawa. Pytam si was, szanowni ko-

ledzy, czy nie jestemy dzisiaj w podobnem pooeniu, jak po

25 lutego? Nieprzyjaciel usiuje otoczy Warszaw; spodziewa
si mona oblenia; wtenczas wielu Reprezentantów moe
na obrady uczszcza nie bdzie mogo; wielu moe zgin
przez zaraliwe choroby; ja, chocia si staram jak najczciej

bywa na posiedzeniach, mog zgin na polu bitwy; podobnie

i koledzy, którzy nale do Gwardyi Narodowej; potrzebny

wic jest may komplet«.

JW. Jeowicki: » Istotnie a nadto jasno jest dowiedzione,

e prawo 26 lutego dotd obowizuje, lecz bardzo susznie

kolega wirski powiedzia, e to prawo najszkodliwsze skutki

sprawi moe. Tak podane utrzymanie wielkiego kompletu

zaley od naszej dobrej woli, abymy regularnie na posiedze-

nia uczszczali. Przypuszczajc, e dla nadzwyczajnych okoli-

cznoci moe zaj potrzeba maego kompletu, jestem za utrzy-

Dyaryusz T. VI 2
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maniem prawa z 26 lutego, lecz chciabym, aby byo ograni-

czone. Niech bdzie powiedziane, e do niego naley tylko

sprawy mniejszej wagi zaatwia, lecz sprawy wane, jak:

obranie Króla, zawarcie pokoju, napisanie konstytucyi, tylko do

wielkiego kompletu nalee maj. Jestem wic za utrzymaniem
uchway z 26 lutego, ale w sposób ograniczonym

JW. Nakwaski: »Trwonimy czas, dyskusya si niepotrze-

bnie przedua; materya jest wyjaniona. Prawo z 18 czerwca

ustao, bo ju jest w Warszawie 29 Senatorów, a 78 Posów.
Wykonanie przepisów postanowionych na Czonków, którzy

dotd nie przybyli, monaby odoy do 1 sierpnia; prosili-

bymy kolegi Swirskiego, aby uczyni wniosek do prawa
o zmian prawa z 26 lutego«.

JW. Marszalek zamkn dyskusy na danie wielu Czon-
ków Izby. Gdy jednak JW. Woowski usilnie o gos prosi, JW.

Marszalek zapyta si Izby, czy pomimo zamknicia dyskusyi

jemu jednemu gos ma by udzielony. Izba si na to zgo-

dzia, a JW. Woowski w te sowa przemówi:

»Nie idzie tu o uchwa z 18 czerwca. Dostatecznie j
wytómaczy JW. Marszaek; nie idzie o to, e prawo z 26 lutego

dotd obowizuje, to ju inni koledzy dowiedli; ale idzie o wy-

rzuty, które cigle robi Deputowany Dembowski i które day
powód innym Czonkom do mówienia o biografii Izby. Czyli

przystoi, aby w tej Izbie sami Reprezentanci siali nieporozu-

mienie i przez to Czonkom nowo przybyym faszywe o Izbie

da mogli wyobraenie? Nie zdaje mi si, eby dla mioci
wasnej, aby powiedzie, e ja tu zgin, wolno byo Reprezen-

tantowi w miejscu pozosta. Odwoam si tu do wyrazów
jednego z najznakomitszych mów i najlepszych Polaków,

Wincentego Niemojowskiego, które mog si zastosowa do

prawa z 26 lutego. Gdyby — mówi on — Sejm konstytucyjny

nie by si rozwiza, gdyby po roku 1794 cho jaki zawizek
Sejmu by si za granic przeniós, moe Polska nie byaby
upem najezdników, moe byaby si znalaza chwila sposobna

do ocalenia Narodu, lecz uday si tylko za granic osoby

prywatne, Mostowski, Potocki, Broniec i inni, którzy mówili:

»my jestemy penomocnikami narodu polskiego«, ale nikt ich

do tego nie upowani, nikt ich te sucha nie chcia. Po có
nam tu przytacza przykad Reytana? Kady z nas take wprzód
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ycie pooy, nimby dopuci si czynu mogcego Ojczyzn na

niebezpieczestwo narazi; kady pozwoli, eby go zdrajc

nazwano, jeeli witokradzk rk podpisze jaki akt lub b-
dzie jego uczestnikiem, przez któryby cao Polski wraz z nie-

prawnie przez Rosy oderwanymi prowincyami naruszon
zostaa; lecz kiedyby nam — czego spodziewa si ani lka
nie moemy— przyszo wybiera midzy mierci w tern miej-

scu a yciem jedynemu celowi ratowania upadajcej Ojczyzny

powiconem, kraj tego po nas nie wymaga, ebymy umarli,

ale ebymy majtki, ony, dzieci opucili, a choby w inn
cz wiata zaród Reprezentacyi narodowej przenieli i tu-

ajc si od kraju do kraju wszdzie protestowali si naprzeciw

nieprawnemu rozszarpaniu nieszczliwej Polski i przywrócenia

jej niepodlegoci domagali si. To jest nasze powoanie, to

nasz obowizek, nie próna mio wasna, eby bezuytecznie

dla Ojczyzny tu od rki nieprzyjaciela zgin! Dlatego podnio-

sem ten gos, aby pooy raz na zawsze koniec niesusznym
dla wielu Czonków tej Izby wyrzutom «.

JW. Marszaek: »Co do prawa z 18 czerwca, niema nawet
powodu kwestyi podawa, bo wszyscy si na to zgadzaj, e
takowe obowizywa przestao; lecz inna jest rzecz z prawem
26 lutego; podaj wic nastpujc kwesty pod rozstrzygni-

cie Izb: Kto jest zdania, e tylko przez nowe prawo
prawo z 26 lutego zmie ion e lub uchylo n e by moe,
powsta ie«.

Wszyscy prawie Czonkowie Izby powstali.
JW. Marszaek: »Wracamy teraz do kwestyi incydentalnej

wskutku uwag JW. Wartskiego i Kaczkowskiego, co b -
dziemy teraz uwaali za komplet prawny Izby. Statut

organiczny w art. 162 jasno rzecz t objawia. Artyku ten jest

nastpujcy:
»Posiedzenie zagajonem by nie moe, jeeli przynajmniej

poowa Czonków Izb skadajcych przytomnymi nie s«.

Czeme jest teraz poowa Izby? Poowa dawnej Izby

bya 64 Czonków, bo cay jej skad by 128; teraz w miar,
jak liczba przybywajcych nowych Reprezentantów z prowincyi,

które odzyskamy, bdzie si powiksza, i poowa zatem wi-
ksza by musi. Dotd przybyo Czonków 15; jest wic wszy-

o*u
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stkich 143, poowa tego 72, taka wic jest kwestya: Czyli bez-

warunkowo rachowa bdziemy poow 72, czyli te 64 i 8«.

Wiele gosów: »Bezwarunkowo!«

JW. Zwierkowski: »Jestemy wszyscy jednym wzem po-

czeni; niema dwóch Królestw; jestemy Reprezentantami je-

dnego Narodu; ani rozrónie, ani podziaów adnych by nie

powinno, tylko ogólna lista wszystkich Czonków 143, a kom-

plet, czy bdzie 15, czy 1, czy aden z tamtych prowincyi

obecnych, zawsze 72 rachowa si powinien«.

JW. Jasieski : »Jeeli ma si utrzyma wniosek JW.

Marszaka, aby w miar nowo wybranych Posów komplet

si powiksza, natenczas od ogólnej liczby trzebaby tych

odcign, których miejsca dotd nie s przez nikogo za-

stpionej

JW. Marszaek: »Na to jest prawo; zmienia wic tego nie

mona«.
JW. Kaczkowski: »Niedawno bya dyskusya, z której prze-

konalimy si, e trudno jest wielki komplet utrzyma, e
jednake yczymy sobie, aby nie by zmniejszany. Nie trafimy

do tego celu, jeeli bdziemy powikszali liczb 64, która jest

w statucie organicznym; jaka std wyniknie korzy ?«

JW. Gawroski: »Skarymy si na trudno utrzymania

kompletu, a chcemy go uciliwszym zrobi przez powikszenie

liczby. Liczba 64, w statucie organicznym przepisana, jest do-

stateczna. Nowo przybywajcy Czonkowie zastpi nam tych,

którzy ubywaj «.

JW. lski: »Dziel przekonanie kolegi Kaczkowskiego.

Kiedy przypuszczamy potrzeb maego kompletu, którego sobie

nie yczymy, za có utrudniamy utrzymanie wielkiego? Czy

stosunek przybywajcych z ziem ruskich Reprezentantów od-

powiada bdzie stosunkowi z rónych powodów ubywajcych
Czonków z naszej Izby? Zwracam na to uwag Izby, gdy
sdz, e nie powinnimy dobrowolnie utrudnia sobie zbie-

rania kompletu«.

JW. Jeowicki: »Powikszenie kompletu jest skutkiem na-

turalnym naszego przybycia. Jak bdzie 300 Reprezentantów,

wielki komplet bdzie 150; teraz za gdyby komplet pozosta

z 34, byby to ju komplet zmniejszony. Komplet liczy si
powinien ogólnie, bo my nie uwaamy siebie za osobn cz



— 21 —

kraju. Niema ju Wielkiego Ksistwa, ani prowincyi, jest tylko

jedno Królestwo; my jestemy czci tego Królestwa, ale nie

oddzieln tak, jak Szkocya z Angli, lecz czci jedn cao
z wszystkiemi innemi tworzc«.

JW. Chobrzyski : »Materya jest wyjaniona. Ja popie-

ram zdanie kolegi Kaczkowskiego, e przybycie Posów
z Podola, Ukrainy i Woynia nie powinno powiksza kom-

pletu^

JW. Zwierkowski: »Ja dodaj t uwag, e przez decyzy
nie moemy znosi prawa. Statut organiczny powiada, e po-

owa Reprezentantów bdzie stanowia komplet. Skad naszej

liczby numerycznie si powikszy; komplet te powikszy
si powinien. Gdybymy przy dawnym pozostali komplecie,

byby to tylko komplet zmniejszonym

JW. Szaniecki : »Jestem za poczeniem w jedno wszyst-

kich rozczonych czci, lecz poniewa artyku konstytucyi

przepisuje, e Izba Poselska skada si bdzie z 128 Czon-

ków; naleaoby go zmieni i zastosowa do okolicznoci

JW. Kaczkowski: »Mówi w konsekwencyi gosu kolegi

Szanieckiego. Poniewa skad Izby Poselskiej podug konsty-

tucyi jest 128, poowa wic t. j. 64 jest komplet. Niedawnomy
komplet zmniejszali; teraz go powiksza chcemy; raz bymy
dziaali na korzy, drugi raz na szkod. Nie wiem, dlaczego

tak skwapliwie niektórzy daj powikszenia kompletu, wten-

czas Czonkowie nowo przybyli w poowieby nas tylko od ma-

ego kompletu bronili. Dzi wanie wystawiano naduycia

maego kompletu, a my si od nich ochroni nie chcemy«.

JW. Olizar: »Zdaje mi si, e kwestya ta da si tak wy-

razi. Idzie tu o to, do jakiego stopnia mamy mie udzia

w waszych naradach, czy mamy by przyczeni do Izby Po-

selskiej, czy tylko przyczepieni? Zdaje mi si, e do drogo

okupilimy to poczenie, takecie nas z bratniemi rkami przy-

jli; spodziewamy si, e i tu z nami po bratersku postpicie;

chcemy tylko zachowania statutu organicznego, który powiada,

e poowa skadu Izby Poselskiej stanowi bdzie komplet. Za

cóbymy mieli by od wielkiego kompletu odczani, kiedycie

nas do waszego skadu przyjli ?«

JW. Zwierkowski : »Raz jeszcze powtarzam: niech adnych
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odcze nie bdzie. Kwestya ta ju jest wyjaniona; niech j
JW. Marszaek podda pod wotowanie«.

JW. Marszaek: »Kto jest zdania, aby komplet ko-

nieczny skada si bezwarunkowo z poowy
Reprezentantów tak z omiu województw, jak

z przybywajcych z innych województw Posów,
p o wsta n i e«.

Wszyscy prawie Czonkowie Izby powstali.

JW. Marszaek: »Teraz rozstrzygniemy wzgldem zasto-

sowania art. 7-go uchway z 18 czerwca do Czonków, którzy

dotd nie przybyli; aby za nie zdawao si, e ich jest wielka

liczba, musz uwiadomi Izby, e ich jest tylko 5, a i tak gos
JW. Niemojowskiego ju ich usprawiedliwia zblieniem si
nieprzyjaciela i urzdzeniem si potrzebnem na ten wypadek.

S oni nastpujcy: JJWW. Gratkowski, Radoski,
Pstro koski, Bartochowski i Jaksiewicz; z nowo za
przybyych do nas województw JJWW. Bernatowicz
i Goyski, którzy podobno s w wojsku, a zatem uwolnieni

od obrad «.

JW. Floryanowicz: »Art. 7-my prawa z 18 czerwca jest

jasny; nie moemy si ociga w wykonaniu go; nie mamy
nawet prawa nad tern dyskutowa; powinnimy tylko do wy-

danej przez nas samych uchway cile si zastosowa«.

JW. Marszaek: »Prawo nie przepisuje nam wyranie, ae-

bymy zaraz do jego wykonania przystpili, i owszem mówi:
»May komplet postanowi wzgldem zastosowania do nieobe-

cnych Czonków Izby Poselskiej rygoru etc. etc.«; prawo wic
nie mówi: wykona, ale postanowi

JW. Niemojowski: »Ci, którzy daj wykonania tego prawa,

czyni to przez gorliwo o utrzymanie kompletu; lecz zobaczmy,

czy tym sposobem cel ten osignity bdzie. Skoro Izba wykreli
ze swego grona kilku Czonków, bdzie ich pozbawiona, jak

dugo, niewiadomo, bo niewiadomo, kiedy wybory na ich miejsce

odby si bd mogy. Przez niewczesn wic gorliwo i kom-
plet zmniejszymy i wyrzdzimy krzywd kolegom, którzy cigle
prace Izby dzielili a teraz, z powodu nadzwyczajnych okolicznoci

o dni kilka spónili swój powrót«.

JW. Marszaek: »Ktojestzdania, abydecyzy wtej
mierze odoy do tygodnia, powstaniec
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Wikszo powstaa.
JW. Marszaek: »Nim do wyboru Komisyów przystpimy,

mam jeszcze jedno zapytanie Izbie uczyni. Wanie kilku

Czonków Izby Poselskiej z okolic blizkim napadem nieprzy-

jaciela zagroonych z Województwa Mazowieckiego, a miano-

wicie z Kujaw, zgaszao si, dajc urlopów na kilka lub

kilkanacie dni. Nie mogem ich udzieli dlatego, e komplet

jest bardzo may, lecz zapytuj si Izby, czy jej wol
jest, abym nadal, jeeli komplet bdzie zabezpie-
czony, móg udziela urlopy Czonkom Izby, któ-

rzyby tego potrzebo w ali«.

Izba zgodzia si, e to prawo cigle J W. Mar-
szakowi suy.

JW. Marszaek: »Przystpujemy teraz do porzdku dzien-

nego t. j. do wyboru Komisyi sejmowych. Gdy mamy
szczcie oglda wielu Reprezentantów Narodu, którzy nie

mogli by jeszcze wiadkami podobnej czynnoci, nie od rze-

czy bdzie odczyta ze statutu organicznego dotyczce tego

artykuy «.

Tu odczyta JW. Zwierkowski w zastpstwie JW. Sekre-

tarza artykuy 122, 123, 124, 125, 55 i 59 statutu organicznego

o prawach politycznych i obywatelskich, o sejmikach, o zgro-

madzeniach gminnych i o sejmie na dniu ^- s °pf
'

- roku 1815c » J 1 grudnia

wydanego.

JW. Zwierkowski: »Gdymy razem z Senatem teraz obrado-

wali, Senat przy wyborze Komisyi powoywa si na przepisy

statutu organicznego o Senacie i utrzymywa, e tak listy, na

których wicej jest imion podkrelonych, jak te, na których mniej

jest tych imion, s niewane. Z odczytanych tu dopiero artykuów
statutu organicznego przekonywamy si, e te tylko listy s nie-

wane, na których wicej jest imion podkrelonych. Wnosz
wic, aby dla usunicia wszelkiej wtpliwoci przedmiot ten za-

decydowany zosta«.

JW. Wyk: »Podnosz gos nie przez zarozumiao, gdy
przekonany jestem, e tyle wiatych mów do grona naszego

przybyo, i atwy bdzie wybór do Komisyi; lecz gdy niektórzy

koledzy owiadczyli mi ch swoj dawania mi kresek, a jabym
przyj urzdu komisarskiego nie móg, upraszam wic, aby za
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mn gosów swoich nie dawali, a ja to poczytam za dowód
szacunku i przychylnoci

JW. Modliski: »Odpowiadajc na wniosek JW. Wyka,
mam honor mu owiadczy, e skoro zaszczycony zostanie

zaufaniem Izby, od tego si wymawia nie powinien, a jee-
liby mu sabo bya na przeszkodzie w penieniu obowizków
komisarza, natenczas zastpi go najstarszy z kolei zastpca,

lecz co do samego wyboru komisarzy, to owiadczy musz,
e powinnimy do niego przystpowa z doskona rozwag
i pilnem zastanowieniem si, powinnimy si pomidzy sob
co do wyborów porozumie. Pora ju dzi jest spóniona,

z trudnociby nam przyszo wybory te ukoczy, podobno
wic lepiejby byo do jutra je odoy«.

Niektóre gosy popary wniosek JW. Modli-
skiego, e pora ju jest do wyborów spóniona.

JW. Marszaek: »Prawo jest jasne; na jednem posiedzeniu

wybory skoczone by powinny. Dzi mielimy je do skutku

przyprowadzi; gdy jednak widz, e s zdania rozrónione,

e niektórzy Reprezentanci pragn do jutra je odoy, a za-

tem Izba sama w tej mierze zadecyduje «.

JW. Zwierkowski : »Jutrzejszy dzie przeznaczony jest na
zapytania Ministrów; mog by wane przedmioty, sdz wic,
e albo dzi nam wybory komisarzy uskuteczni wypada, albo

je do poniedziaku lub niedzieli odoy«.
JW. Szaniecki: »Z tego wanie powodu, który kolega Mo-

dliski przycza, e potrzeba si znosi pomidzy sob, jestem

przeciwny odoeniu wyborów. Dlatego wanie statut organi-

czny przepisuje, e wybory na jednem posiedzeniu ukoczy
si maj, aby si nie naradza; kady powinien podug wa-
snego przekonania gosowa«.

JW. Marszaek: »Nie mog si na to zgodzi z koleg
Szanieckim, e dlatego dzi powinny nastpi wybory, aby nie

byo czasu o nich si do jutra naradza; nie nastpiy one
wczoraj, dzi dopiero nastpi maj, ju wic mielimy do po-

rozumienia si 24 godzin. Cho wic jeszcze na to 24 godzin

czasu przybdzie, ju to ani pomoe, ani zaszkodzi. Prawo
zreszt namysu nie broni i tylko tego da, eby rozpoczte
wybory nie byy przerywane«.

JW. Slaski: »Rzecz jest materyalnie dowiedzion, e dzi
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wyborów odby nie mona; wiadomo jest bowiem kolegom,

e zeszego roku zaczy si wybory o 10 zrana, a trway do

11 w nocy, a nawet duej. Dzi jest ju godzina 1-sza, kie-

dybymy wybory skoczyli? (Wnosz), aby je do jutra odoy«.
Tu JW. Marszaek chcia pooy kwesty stosownie do

wniosków JJWW. Modliskiego i lskiego, gdy jednak wiele

gosów przeciwko niej powstao, w te sowa przemówi:

»Widz, na czem si rzecz zahacza. Chodzi o to, e ju-

trzejszy dzie przeznaczony jest na interpelacy, czyli na -
danie objanie od Ministrów. Byway ju przypadki, gdzie

Izba w sobot nie daa adnych objanie. Niedawnomy
czynili interpelacy. W ostatni sobot wszystkie materye wy-

czerpane byy; jestem wic zdania, aby interpelacy do nast-

pnej soboty odoy, a do wyboru Komisyi jutro przystpi;

wszake sama to Izba zadecyduje«.

JW. Nakwaski: »Nie rozumiem, jakim sposobem JW. Mar-

szaek przesdza moe, e jutro interpelacyi wanych nie

bdzie. Raz Izba to postanowia, od tej zasady odstpowa nie

powinna. Ja mam wane interpelacy do uczynienia, nie do

Paszkiewicza, jak si JW. Wiszniewskiemu powiedzie podo-

bao, ale o komitecie ledczym; jest to wany przedmiot; za-

klinam wic Izb, aby od swojej decyzyi nie odstpowaam.

JW. Marszaek: »W odpowiedzi JW. Bracawskiemu na to

zwróci musz jego uwag, e ja objawiem tylko wasne zda-

nie tak, jak je objawia JW. Bracawski. Co do komitetu ledczego,

jest to zapewne wany przedmiot, lecz wanie uprosilimy dwóch

naszych kolegów, aby wizienia zwiedzi raczyli i Izbie zdali w tej

mierze raport; moeby niewiele sprawa publiczna na tern stra-

cia, gdyby rzecz o komitecie ledczym o tydzie spónion zo-

staa. e Izbie suy prawo nieinterpelowania Ministrów w so-

bot, to ani mona o tern wtpi. Niema nakazujcej koniecznie

interpelacyi i by nie mogo uchway; jest tylko decyzya Izby,

upowaniajca do czynienia interpelacyi w dni sobotnie, lecz ta

decyzya zmienion by moe, a nawet zmienian bya przez od-

oenie interpelacyi do dnia innego«.

JW. Wiszniewski: »Odpowiadajc koledze Bracawskiemu,

musz wyjawi prawd, e w przeszy pitek dalimy, aby in-

terpelacy nie miay miejsca, bo Ministrowie, a szczególniej Mi-

nister wojny uskara si, e mu najpotrzebniejszy czas abie-
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ramy; lecz kolega Bracawski domaga si koniecznie interpe-

lacyi i twierdzi, e ma bardzo wane zapytanie uczyni o ko-

mitecie ledczym; tymczasem mina sobota, a kolega ani

wspomnia o tem«.

JW. Nakwaski: »Smutna jest rzecz, e czas trawimy na-

próno, lecz odwouj si do Izby, e mylnie mi teraz zarzuca

kolega Wiszniewski, jakobym adnych interpelacyi wT zesz
sobot nie czyni; gdy zapytaem si, do którego z Ministrów

komitet ledczy naley. Lubo wniosek miaem przygotowany,

dlatego tylko nie uczyniem go, i trzeba mi byo wprzód si
dowiedzie, którego mam z Ministrów interpelowa«.

JW. Zwierkowski: »Moe oprócz kolegi Bracawskiego inni

maj zapytania do uczynienia. Ja sam chc interpelowa je-

dnego z Ministrów, w jakim przedmiocie, nie mam powodu
dzisiaj objawia. Wnosz zatem, aby kwestya w ten sposób

bya podana, iby naprzód JW. Marszaek zapyta si, czyli

odoy wotowanie na komisarzy, a potem na kiedy go od-

oy «.

JW. Marszaek: »Kto jest zdania, aby jutrzejsze interpe-

lacye do tygodnia odoone zostay ?«

JW. Niemojowski co do kwestyi: »Nie rozumiem, aby Izba

moga swoj decyzy obala; nie widz nawet, jak moemy
dzi zarczy, e jutro nie bdziemy mieli wanych zapyta.

Jeeli Izba zechce jutro nie przystpi do adnych interpelacyi,

to jutro moe by wniesione to zapytanie, lecz dzi Izba zmie-

nia swojej decyzyi nie moe«.
JW. Marszaek: »Ju oznajmiem, e jest w tej mierze

prejudykat, e byway soboty, na których nie czyniono inter-

pelacyk.

JW. Zwierkowski: »By przypadek, emy we rod inter-

pelacye czynili; wtenczas wic nie chcielimy drugi raz w ty-

godniu czyni je w sobot«.

JW. Slaski: »Naley si tylko Izby zapyta, czy chce jutro

czy dzi, do wyborów przystpi«.

JW. Marszaek: »Nie mog si zgodzi na wniosek JW. l-
skiego, a to z tego powodu, e potrzeba nam wiedzie, czy bd
jutro interpelacye, czy nie; przy tylu licznych bowiem zatrudnie-

niach Ministrów potrzeba ich ostrzedz, jeeli nie bdzie inter-

pelacyi, a to, aby ich od ich prac nie odrywa«.
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JW. Modliski: »Pokae si to, jeeli Izba przystanie, aby

na jutro wotowanie odoy«.
JW. Marszaek: »Moe by i jedno i drugie. Moglibymy

zacz od interpelacyi, a skoczy na wyborach tak, jak to

dzi by miao. Poniewa JW. Wartski utrzymuje, e podobna

kwestya nie moe mie miejsca, Izba wic postanowi zechce,

czy mog si jej w tej mierze zapyta, czy nie. Kto zatem jest

zdania, i mog uczyni pytanie wzgldem interpelacyi jutrzej-

szej, raczy powsta«.

Znaczna wikszo powstaa, a JW. Marszaek po-

da nastpnie drugie pytanie: »K to jest zdania, aby inter-

pelacy odoy od soboty jutrzejszej do przyszej,
raczy pow s ta«.

Nim jednak przystpiono do wotowania, JW. Biernacki w te

sowa przemówi:

»Jestemy w okolicznociach arcy-wanych. Izba czstych

potrzebuje komunikacyi z Ministrami, bo w tak krytycznych

okolicznociach nie tajmy sobie, e Ojczyzna jest w niebezpie-

czestwie; strata w 24 godzin mogaby bardzo szkodliwe spra-

wi skutki. Jeeli ju ma by kwestya, czy sesya interpelacyjna

ma by odoon, to przynajmniej nie do tak dugiego czasu.

Najwaniejsze wzgldy dotknite by mog. Oto jestemy pra-

wie otoczeni; wielka cz kraju zajta; innym okolicom teraz

nieprzyjaciel zagraa. Mybymy powinni mie sesye nieustajce—
en permanence — podobnie i stycznoci z Ministramk.

JW. Marszaek: )>Poniewa JW. preopinant oddali si w go-

sie swoim od kwestyi, niech i mnie wolno bdzie kilka sów
od kwestyi powiedzie. Ojczyzna, mnie si zdaje, nie jest

w wikszem niebezpieczestwie dzi, jak bya przed tygodniem,

przed 15 dniami i wicej. Przejcie nieprzyjaciela na lewy

brzeg Wisy nie zagraa nam niebezpieczestwem, i owszem,

zblia si chwila zwycistwa, chwila, w której nieprzyjaciel

zniszczony same koci na ziemi naszej zostawi i ywcem nie

ujdzie. Niebezpieczestwa wic nie widz, a choby byo nie-

bezpieczestwo, czy my lepiej o niem wiedzie mamy, jak

Rzd Narodowy, w którym wieo jeszcze znaczn wikszoci
zaufaniemy pooyli? Czy nie jest powinnoci Rzdu, aby

nas o tern ostrzeg, aby do Izb si odwoa, gdyby tego bya
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potrzeba? Nie odwouje si, bo niema potrzeby, bo nie widzi

na°ego niebezpieczestwa^

JW. Dembowski: » Kiedy decyzya zapada, e w dniu sobo-

tnim bd czynione interpelacye Ministrom, zastrzeglimy, e
skoroby wane zachodziy okolicznoci, w kadym dniu wno-

szone by mog; o nagoci ich i wanoci sama Izba sdzi.

Wic do któregokolwiek dnia odoymy sesy interpelacyjn,

nie zagradzamy sobie przez to czynienia wniosków, których

nago okolicznoci usprawiedliwi«.

JW. Marszaek: »Poddaj wic ostatecznie kwesty pod

zadecydowanie Izb. Kto jest zdania, aby sesy tak na-

zwan interpelacyjn odoy do dnia innego,

który sama Izba oznaczy, powsta ie«.

Znaczna wikszo powstaa, a potem JW. Mar-

szaek podda t kwesty pod rozstrzygnienie Izb: »Kto jest

zdania, aby wybory Komisyi odoy do dnia ju-

trzejszego, powstanie «.

Bardzo znaczna wikszo powstaa, poczem se-

sya zasolwowan zostaa do dnia jutrzejszego na godzin 9

zrana. Porzdek dzienny: wybory Komisyi.
W. hr. Ostr(owski).

Posiedzenie [tajne] Izby Poselskiej z dnia
23 lipca 1831 roku.

JW. Marszaek zaprosi JW. Zwierkowskiego, aby

raczy w zastpstwie Sekretarza odczyta list obecnoci. Obe-

cnymi byli (74):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

lski. Wiktor uniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JW. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JW. Cy-

pryan Baczyski. Gustaw hr. Maachowski.
Deputowani: JJWW. Fra. Chomentowski. Ignacy eleski. Jan

Posturzyski. (Jan) Gratkowski.
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Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Bonawen-
tura Niemojowski. Stan. Kaczkowski. Floryan Suchecki. Kantorbery Ty-

mowski. Wad. hr. Ostrowski.

Deputowani: ,TW. Alojzy Biernacki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Ksawery hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Poletyo.

Józef wirski. Tomasz br. Wyszyski. Feliks Doliski.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski.

Deputowani: JW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski. Woj-
ciech Chobrzyski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Jan Rostworowski. Antoni

Plichta. Fra. Dbrowski. Adam uszczewski. Fra. Trzciski. Eugeni

Subicki. Józef Kretkowski. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Domi-
nik Krysiski. Józef Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski.

Ludwik Lutostaski. Fra. Woowski. Augustyn Morzkowski. Wojciech

Chodecki. Antoni Zawadzki. Walenty Zwa.
Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Fra. Zalewski. Wad. Zawadzki. Ignacy Wyk. Józef hr.

Maachowski.

Deputowani: JW. Feliks Gumowski.
Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-

toni Bykowski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki. Winc. Gawroski.

Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JJWW. Narcyz

hr. Olizar. Ksawery Godebski. Stan. hr. Worcell.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksander

Jeowicki. Ksawery Sabbatyn. Henryk Nakwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Win-
centy hr. Tyszkiewicz. Herman hr. Potocki. Daniel Tchorzewski. Józef

Bohdan Zaleski.

Przybyli po przeczytaniu listy obecnoci (12):

JJWW, Roman Sotyk. Stan. Miczyski. Jakób Malinowski. Ksa-

wery Biedrzycki. Jakób Okcki. Józef hr. Starzeski. Fra. Obniski. Kle-

mens Witkowski. Adam Fritsch. Antoni Libiszewski. Ksawery Czarnocki.

Ludwik empicki.

JW. Marszaek: »Stosownie do wczorajszej decyzyi Izby

powinnibymy zaraz przystpi do wyboru Komisyów, nie bio-

rc pod rozwag adnej innej materyi. Prawo nie moe by
zmienione, jak tylko przez inne prawo; e za tu bya tylko

decyzya nasza, wic ta moe by przez inn decyzy zmie-
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niona. JW. Niemojowski da zabra gos w materyi wyboru

Komisyów nie dotyczcej; materya ta podug jego zdania ma
by pilniejsz jak wybór Komisyów. Ja z mojej strony nie chc,

bo i nie mam prawa, narzuca Izbie mojego zdania; niech

zatem Izba zadecyduje, czyi ma by udzielony gos JW. Nie-

mojowskiemu przed przystpieniem do wyboru Komisyów«.

JW. Wiszniewski: »Jeei nie mamy zacz od wyboru Ko-

misyów, wydzia tajny jest niepotrzebny. Skoro zatem zgodzi

si Izba, aeby JW. Niemojowski gos zabra, przedewszystkiem

dam, aby ogoszono, e Izba jest otwartac

JW. Marszalek: »Nim bdziemy mówili o wydziale tajnym,

naley pierwej rozstrzygn, czyli ma nastpi zmiana wczo-

rajszej decyzyicc

JW. August ffóorzkowski : »Do ciebie, JW. Marszaku, gos
mój obracam. W dniu wczorajszym udao ci si odwróci i y-
czenie nasze i postanowienie dawniejsze i zamieni przypada-

jc na dzie dzisiejszy sesy interpelacyjn na sesy wybo-

rami Komisyów zatrudnia si majc. Bdc kochany od ca-

ego narodu, zechciej to zrobi, aby w tak wanej materyi,

jaka jest uwolnienie kraju od grocego mu niebezpieczestwa,

mia sobie gos udzielony JW. Niemojowski«.

JW. Turski: »Mojem zdaniem wypadaoby si zaj, i to

zaraz, wyborem Komisyów, a odoy wszelkie wnioski odr-

bne. Od wyboru Komisyów zaley przygotowanie wiele pro-

jektów do prawa niecierpicych zwoki, które bez Komisyów
spoczywa bd. Wiemy, jak dugo zabiera czasu najmniejsza

materya. Jeeli od innej materyi zaczniemy, wtpi
;
aebymy

dzisiaj do wyboru Komisyów przystpi mog!i«.

JW. Dembowski: »Prawo wyranie mówi, e Sejm zaj
si winien przedewszystkiem wyborem Komisyów; std natu-

ralny wynika wniosek, e dopóki niema Komisyów, dopóty

Sejm nie jest Sejmem. Trzeba tu jeszcze i to. mie na uwadze,

e okoliczno wniesiona moe wpywa na opini przy wy-

borze Komisyów, a wiemy, e Komisye powinny by wybrane
bez adnego wpywu, zupenie bezinteresownie. Wnosz zatem,

aeby przedewszystkiem przystpi do wyboru Komisyów«.

JW. Marszaek: »Cho dziel zdanie JW. Dembowskiego,
iby nam wypadao dzisiaj zacz od wyboru Komisyów, je-

dnak nie zgadzam si na to, aeby Sejm obecny od wyboru
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Komisyów wszelkie czynnoci zaczyna. Wszak Sejm istn nie

przesta; jest Sejmem od d. 18 grudnia r. z. trwajcym, Sejmem
nieustajcym, a zatem Komisye, które w d. 20 grudnia wybrane

zostay, take nie przestay istnie, tylko poniewa wielu czon-

ków Komisyów jest strudzonych, inni nie przybyli do War-
szawy, wic wypadao ich zastpi przez nowe wybory. Bybym
za wyborem Komisyów przedewszystkiem, ale nie z powodu
przez JW. Dembowskiego przytoczonego, a dopiero po wyborze

Komisyów moglibymy przystpi do rozpoznania wniosku JW.
Niemojowskiego«.

JW. Chobrzyski: »Zgadzam si ze zdaniem JW. Dembo-
wskiego, e dawne Komisye ju nie istniej; samo bowiem
prawo nakazujce wybór nowy Komisyów o tern przekonywa.

Ju przez trzy dni zbieramy si przystpi do tego, a wnosze-

nie nowych materyi nie dozwala. Rozumiem, e we wszystkich

obradach naszych winien by zachowany jaki porzdek; jeeli

i dzisiejsza dyskusya nie ma by bezskuteczna, powinnimy
przystpi do wyboru Komisyów. Gdy gos Posa Wartskiego

zapewne bdzie bardzo wany i bdzie musia i do Komi-

syów, do któreje naówczas pójdzie, kiedy dawne nie istniej,

a nowych nie mamy? Sdz, e bdzie lepiej zaj si naprzód

wyborem Komisyów, a potem przystpi do wniosku JW. Nie-

mojowskiego«.

JW. Zwierkowski: » Dziel zdanie JW. Marszaka, e Ko-

misye dawne istniej i e dla pewnych tylko okolicznoci zmiany

w nich s zadane. Lecz to moe najprdzej zaspokoi szano-

wnych kolegów, gdy nam JW. Wartski powie tre wniosku

swojego, a z tej, gdy wniosek jego uznamy za waniejszy od

wyboru Komisyów, moe Izba zdecyduje, aby od niego dzisiej-

sze posiedzenie zacz«.
JW. Niemojowski: »Przyznaj, e wybór Komisyów jest

rzecz bardzo wielkiej wagi, jednake nie takiej, aeby nie miaa
by na kilkanacie godzin odoona, tern bardziej, i po wy-

suchaniu wniosku mojego i dyskusyi nad nim, moe wyniknie

i to, e nawet wybór Komisyów bdzie móg nastpi. Nie

tajno nam jest, i znajdujemy si w nadzwyczajnych okoliczno-

ciach, a zatem godziny, które s tak drogie, nie powinny by
nadarmo stracone. Gdy zapowiadam wniosek, który ma na celu

ostrzeenie o niebezpieczestwie i zaradzenie zemu, rozumiem,
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i nad ten wniosek nic waniejszego by nie moe. Okoliczno

ta, i dzie dzisiejszy przeznaczylimy na wybór Komisyów,

nic nie przeszkadza, aby mój wniosek nie mia by wysu-

chany, bo, jak to ju powiedziaem, po wysuchaniu jego mo-

emy jeszcze wybory Komisyów zaatwi. Co si za tyczy tej

kwestyi, czy przy zamknitych lub otwartych drzwiach ma
by dyskusya nad wnioskiem, po wprowadzeniu go Izba roz-

strzygnie «.

JW. Nakwaski : »Szczególn jest rzecz, e niektórzy z Czon-

ków nie pozwalaj, aby wniosek JW. Niemojowskiego by
wprowadzony dlatego, e na dzie dzisiejszy zdecydowaa Izba

wybór Komisyów; wczoraj bowiem pomimo prób i usilnego

dania wielu Czonków, do których i ja naleaem, przecie

Izba nie przystpia do wyboru Komisyów i raczya wysucha
wniosków przedwstpnych. miao powiem, e dyskusye wczo-

rajsze niepotrzebnie przecigane nie przyniosy adnej korzy-

ci. Jeeli dobro publicze nic na tern nie stracio i nie cierpi,

e nie wybralimy wczoraj Komisyów, rozumiem, e gdy wybór

Komisyów o kilka jeszcze lub kilkanacie godzin przecigniemy,

dobro publiczne na adn std strat naraonem nie bdzie.

Nie mog si i na to zgodzi, z czem tu niektórzy Czonkowie
wystpowali, e wniosek JW. Wartskiego mógby wpywa pó-

niej na wybór Komisyów, bo wniosek tyczcy si dobra pu-

blicznego le dziaa na wybór Komisyów nie moe. Musz
si take owiadczy przeciwko uwadze JW. Marszaka, który

powiedzia, e prawo nakazuje nam przystpi do wyboru Ko-

misyów. Prawo wyranie mówi, e nietylko w dniu sobotnim,

ale w kadym innym, kiedy tego jeszcze nadzwyczajne okoli-

cznoci wymagaj, wnioski przed wszystkiemi porzdkowemi
materyami czynione by mog, a kiedy i z dnia wczorajszego ten

jawny mamy prejudykat, sdz, i wypada nam przedewszyst-

kiem przystpi do wysuchania wniosku JW. Niemojowskiego«.

Gosy: »Prosimy o wotowanie!«

JW. lski: » Wniosek JW. Niemojowskiego niewtpliwie

zasuguje na uwag Izb; z tern wszystkiem sdz, i powin-

nimy przyj za norm postpowania, aeby Izba raz wyrze-

czonej decyzyi nie cofaa. Wczoraj powiedzielimy, e na dzi-

siejszem posiedzeniu przystpimy do wyboru Komisyów, wic
nie powinnimy si czem innem zajmowa. Wniós JW. Cho-



— 33 —

brzyski, i bardzo susznie, e moe wniosek JW. Wartskiego

bdzie potrzeba do Komisyów odesa, a zatem jeeli przypu-

cimy, e jest tak wany, jake pójdzie do Komisyów, kiedy

te nie istniej? Wic przystpmy pierwej do wyboru Komi-

syów, a potem wysuchamy wniosku JW. Niemojowskiego, nad

którym chociaby nam ca noc radzi przyszo, sdz, e nikt

si od tego dla ogólnego dobra nie wymówi«.

JW. Marszaek: »Musz kilka sów powiedzie, bo widz,

e nie byem zrozumiany. Mówiem, e, cho jestem zdania,

aby dzisiaj od wyboru Komisyów zacz, jednak, chobymy
Komisyów nie wybrali, Sejm istnie nie przestanie, bo i dawne
Komisye dotd istniej. Dalej mówiem, e, cho na dzisiaj zde-

cydowalimy wybory Komisyów, e to jednak decyzy tylko

byo, nie prawem; decyzy t zmieni moemy. Ze Sejm istnieje

i bez Komisyów dziaa moe, mamy tego róne przykady,

a najwaniejszy z d. 18. grudnia 1830 r., w którym rewolucy
uznalimy za narodow, cho Komisyów nie byo. To wic
wszystko, co przytoczone byo przez JW. Chobrzyskiego, Dem-
bowskiego i innych, wcale nie powinno wpywa na odrzuce-

nie wniosku JW. Niemojowskiego«.

JW. Tymowski: »Zdaje mi si, e przedmiot jest naleycie

wyjaniony, i nie wiem, dlaczegoby Izba odmówia gosu JW.
Niemojowskiemu, jeeli wniosek jego tyczy si dobra publi-

cznego. Wysuchajmy go, moe si i dyskusya nad nim prdko
skoczy, bo odnosi go do Komisyów byoby to samo, co go

uchyli. Jeeli w dniu wczorajszym, który take przeznaczony

by na wybór Komisyów, zajmowalimy si przecie innymi

mniej wanymi wnioskami, dlaczegó dzi przed wyborem Ko-

misyów nie mamy wysucha wniosku JW. Niemojowskiego,

kiedy nam jeszcze powiada, e jest wany, e si dobra publi-

cznego dotyczy«.

Gosy: »Prosimy o wotowanie!«

JW. Woowski: »Kilka sów powiem nie dlatego, aeby
wniosek JW. Niemojowskiego móg dziaa na wybór Komi-

syów, bo zdania wolne i cieranie si ich wpywa na wybór
Komisyów nie mog; lecz z innych wcale powodów rozumiem,

e wybór Komisyów przedewszystkiem nastpi powinien. Tym
sposobem uczyni si zadosy i decyzyi, i temu, co JW. lski
mówi, gdy przyjdzie wniosek ten do Komisyów odesa, bo

Dyaryusz T. VI. 3
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ile mi si zdaje, to tutaj bdzie waciw Komisya dyploma-

tyczna. Wybór Komisyów nie zabierze nam dugo czasu, bo

wcale co innego jest wybiera na komisarzy z pomidzy stu

kilkudziesiciu gosujcych, a wcale co innego, kiedy gosuj-

cych jest kilkudziesit. Wybór Komisyów nie bdzie trwa jak

kilka godzin; moemy wic wniosek JW. Niemojowskiego do

ukoczenia wyboru Komisyów odroczy; nie rozejdziemy si

bez wysuchania go, a po obiedzie nad nim radzi moemy«.
JW. Niemojowski: »Z gosu preopinanta przekonywam si,

i rozumie, e wniosek, który mam uczyni, da powód do ja-

kiego prawa. Owiadczam, e tutaj nie bdzie potrzeby adnego
prawa. Izba bdzie go moga zaraz zaatwi i jeszcze do wy-

boru Komisyów przystpi«.

JW. Chobrzyski: »Z tego, co J W. Niemojowski powiedzia,

pokazuje si, e wniosek ten nie jest tak wany, a zatem moe
si odby po wyborach Komisyów, bo powtarzam, e bez Ko-

misyów nie ma Sejmu«.

Gosy: »Prosimy o wotowanie!«

JW. Roman Sotyk : »Mniemam, i w tak wanych okoli-

cznociach nie naley nam odkada wniosku JW. Niemojo-

wskiego. Nadto s nam znane obywatelstwo i zasugi jego,

bymy powtpiewa mogli, e wniosek ten nie jest wany.
Niech nam go zreszt objawi, a potem zdecydowa moemy,
co jest waniejszego, czy wybór Komisyów, czy wniosek JW.
Niemojowskiego? Jestem za tern, aby nam JW. Niemojowski

odczyta raczy swój wniosek przed przystpieniem do wyboru

K »misyów«.

Gosy: Prosimy o wotowanie!«

JW. ??1arszaek: »Jeszcze jest cztery gosów; te podkrel,

a po wysuchaniu ich przystpimy do wydania decyzyi naszej«.

JW. Wyk: » Dlatego, e maowane materye w dniach

poprzednich zabray nam duo czasu, dlatego, e dzie po dniu

czas prawie na niczem trwonimy, wnosz, e jeeli przystpimy

do wysuchania wniosku JW. Niemojowskiego, nie mona si
spodziewa, bymy dzisiaj do wyboru Komisyów przystpili.

Poniewa wczoraj zdecydowalimy na dzisiaj wybory Komi-

syów, a z gosu JW. Woowskiego domylam si, e wniosek

JW. Niemojowskiego bdzie potrzebowa do której z Komisyów
by odesanym, nie znam wcale wniosku JW. Niemojowskiego,
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nie jestem mu przeciwny, ale tylko z powodów wyej przyto-

czonych jestem zdania, abymy pierwej do wyboru Komisyów,

nastpnie do wysuchania wniosku JW. Niemojowskiego przy-

stpili^

JW. Wiszniewski; »Zgadzam si zupenie ze zdaniem tych,

i Komisye dawne istniej, póki wybór nowych nie nastpi.

Dlatego rzecz ta moe by nadal odoon, a wniosek JW. Nie-

mojowskiego, jako waniejszy i pilniejszy, pierwej Izbie przed-

stawiony. Lubo na dniu wczorajszym zapada decyzya Izby

wzgldem przedmiotu, którym si dzi zatrudni mamy, lecz

postanowilimy take, i w kadym dniu wnioski wielkiej wagi

przedewszystkiem Izbie przedstawiane by mog. Jeeli Izba

zgodzi si na to, aby JW. Niemojowski wniosek odczyta, -
dam, aby drzwi byy otwarte«.

JW. Dbrowski: »Lubo zadecydowalimy w dniu wczoraj-

szym, i dzisiaj mamy przystpi do wyboru Komisyów. gdy

JW. Niemojowski owiadczy, i wniosek jego jest wany, i
si dotyczy dobra publicznego, jestem za tern, aby naprzód

Izba przystpia do wysuchania wniosku jego«.

JW. Gumowski: »Dlatego sprzeciwiam si wnioskowi JW,
Niemojowskiego, bo nam powiedzia, e dzi jeszcze i jedno

i drugie zaatwi bdziemy mogli, t. j. i. wniosek jego rozpo-

zna, i Komisye wybra. Pytam si, po co te dysertacye tak

dugo trwaj niepotrzebnie? Obierzmy naprzód Komisye, a po-

tem przystpimy do wysuchania wniosku JW. Niemojowskiego.

Pozwoli Izba zwróci jeszcze uwag swoj i na to: wczoraj

mielimy wybra Komisye, a nietylko, emy ich nie wybrali,

alemy take nic nie zrobili. Sesya wczorajsza speza na, ga-

wdce, i czsto, chocia najwaniejsze wprowadzane s materye,

ubocznej gawdki unikn nie mona. Gdyby mi si kto za-

pyta, comy wczoraj dla kraju dobrego zrobili, sumiennie od-

powiedziabym, e nic«.

JW. Dembowski: »Poniewa jedne gosy popieraj danie,
aeby wprzód przystpi do wniosku JW. Niemojowskiego,

inne za s za tern, aeby przystpi do wyboru Komisyów,
i poniewa wielu si owiadczyo i dao tego, by si nie

pierwej z Izby oddali, dopóki wyboru Komisyów nie skoczymy
i wniosku JW. Niemojowskiego nie wysuchamy, dlatego po-

pieram wniosek JW. Wiszniewskiego, aby drzwi byy otwarte«.

3*
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JW. Worcell: »Tu s dwa przedmioty; jeden z porzdku

dziennego, który dnia kadego moe si odbywa, drugi, któ-

rego wano zapowiada nam JW. Niemojowski. Wniosek JW.

Niemojowskiego, jak tutaj syszelimy, ma cay kraj obchodzi

w teraniejszym stanie wojennym. Wiemy, e nieprzyjaciel nie

jest o mil 50 odlegy, w takim wic razie cokolwiek wane
by moe nie powinno by odkadane; owszem, natychmiast

Izba pod rozwag swoj przedmiot ten wzi powinna. Nie

wiemy, jak dugo wybory Komisyów zabawi, a odkadajc

wniosek JW. Niemojowskiego do ukoczenia wyborów, moe-
bymy jakiemu nieszczciu nie byli w stanie zapobiedz. Sdz
wic, aeby do wniosku JW. Niemojowskiego przystpi, bo

bez wysuchania go wanoci jego przesdza nie moemy«.
JW. Szaniecki : )>Jestem zdania, aeby naprzód wzity by

pod rozwag wniosek; wszak czas, który nam dyskusya ta nie-

potrzebnie zabraa, byby dostatecznym do wysuchania, a moe
nawet do zdecydowania wniosku JW. Niemojowskiego. Przy-

pomnie przytem musz przyjty ju zwyczaj, na mocy którego

Izba w podobnych jak ten przypadkach bez dyskusyi gos udziela

lub odmawia. Mielimy przykad tego i wczoraj, gdy zapowie-

dziany by wybór Komisyów, a przecie Izba bez dyskusyi

udzielaa gosy w odrbnej materyi. Nie wiem, dlaczegoby

i dzisiaj nie mia by gos JW. Niemojowskiemu udzielony,

kiedy w nim, jak twierdzi, ma ostrzedz o niebezpieczestwie

kraju «.

JW. Godebski: »Obywatelstwo i zasugi JW. Niemojo-

wskiego s dla nas rkojmi, e nie daby gosu, gdyby wnio-

sek jego nie by wany«.
JW. Marszaek : »Kto jest zdania, aeby J W. N i

e-

mojowskiemu by gos udzielony, powsta raczy «.

Wikszo powstaa.
JW. Zwierkowski: »Nim gos JW. Niemojowskiemu udzie-

lonym bdzie, naleaoby zdecydowa, czyli JW. Niemojowski

ma w tajnym wydziale wniosek swój wprowadza, gdy ja je

stem za wydziaem tajnym«.

JW. Marszaek: »Prawo chce, aeby wniosek zamienienia

si Izby w wydzia tajny by przez dziesit cz Czonków
Izby poparty. Kto popiera wniosek za wydziaem taj-

nym, powsta raczy «.
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— Wicej jak dziesita cz Izby powstaa.—
»Ze za wniosek tak poparty powinien by przez Izb za-

decydowany, a zatem kto jest zdania, aeby w wydzia-
le tajnym J W. N i e m o j o wsk i wniosek swój wprowa-
dzi, powsta raczy«.

— Wszyscy powstali. —
»A wic zamieniamy si w wydzia tajny i ma gos (JW.

Niemojowski)«.

IW. Niemojowski: »Kiedy po opakanej dyktaturze kierunek

siy zbrojnej oddany zosta w rce Wodza, który w wojsku

z odwagi, a w Narodzie z charakteru zaszczytnie by znany,

zaufanie byo tak nieograniczone, i Komisye sejmowe przy

ukadaniu projektu do uchway z d. 21 stycznia zapytay si

samego Wodza, jak granic chce swojej wadzy pooy, aby

móg skutecznie dla dobra kraju dziaa, i przysany przez niego

projekt zosta prawie bez adnej zmiany przyjty. Wadza ta

jest bardzo rozciga, i tylko art. 10 stanowicy, e Wódz Na-

czelny mie bdzie gos stanowczy w Rzdzie w tern, co si

rzeczy wojennych dotyczy, a zatem poddajcy wspólnej dyskusyi

Wodza z Rzdem Narodowym wszystkie przedmioty wojenne,

zdawa si by rkojmi, i jej nie bdzie mona naduy. Po

pamitnej bitwie pod Grochowem, kiedy pomimo zadziwiajcej

walecznoci wojska naszego nieprzyjaciel pod okopami Pragi

swoje obozy rozoy, m, który w bitwach 15, 19, 20 i 25 lu-

tego mstwem i znajomoci sztuki wojennej zwróci na siebie

uwag, widzc spraw publiczn na niebezpieczestwo nara-

on, ostrzeg Rzd Narodowy i zwoania Rady Wojennej za-

da. Na teje Radzie wytknwszy bdy i uchybienia, które

nas wikszych korzyci w tym dniu pozbawiy, ten, który tylko

pod tym warunkiem przyj dowództwo, i je zoy, skoro si

kto zdatniejszy okae, zoy w rce Izb sejmowych wadz,
która teraniejszemu Wodzowi Naczelnemu oddana zostaa.

Zupene zaufanie otoczyo take nowo wybranego i usprawie-

dliwione zostao szybkiem zreorganizowaniem wojska i wie-
tnymi wypadkami z d. 31 marca i 1 kwietnia; lecz odtd z bo-

leci widzimy, i krew braci naszych pynie bez skutku; nie-

przyjaciel jedno po drugiem województwo zajmuje i niszczy,

a ju nawet i stolic zagraa, kiedy waleczne wojsko nasze

przez bdy i bezkarno dowódców napróno marszami stru-
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dzone nieprzyjaciela spotka albo go docign nie moe, a tym-

czasem nikn nasze zasoby, i wkrótce moe otoczeni w stolicy

komunikacy z reszt kraju przerwan mie bdziemy. Nie

pochlebiam sobie, abym potrafi wykaza wszystkie uchybienia,

które nas do tego stanu doprowadziy, lecz w przekonaniu

mojem widzc spraw publiczn na niebezpieczestwo nara-

on, mam sobie za wity obowizek zwróci wasz, szanowni

koledzy, uwag na stan obecny, aby zawczasu zemu zaradzi*

Daleki jestem od chci wzbudzenia nieufnoci; czuj dobrze,

ile jest draliwe pooenie nasze, lecz dobru publicznemu

wszystkie inne wzgldy ustpi powinny. Pozbawiajc si nie-

ograniczonej dyktatury, nie chcielimy zapewne podda si
znowu dyktaturze wojskowej, najniebezpieczniejszej ze wszyst-

kich; ze przeto tylko zrozumienie uchway z d. 21 stycznia

moe by powodem, i Rzd Narodowy i Izby sejmowe a-
dnego od Wodza Naczelnego nie odbieraj wyjanienia i moe
dopiero przez alarmowy wystrza dowiedz si, e nieprzyja-

ciel jest pod okopami. Wiadomo jest, i Rzd Narodowy po

niepomylnym skutku kilku ostatnich wypraw, wezwa Wodza
Naczelnego, aby zwoa Rad Wojenn, lecz tene, nie pomnc
na to, i sam w podobnych okolicznociach tego samego za-

da, zaprzeczy Rzdowi wadzy wdawania si w czynnoci

jego. Postpowanie wzgldem Izby te sam nieulegoci nosi

cech; pomimo bowiem potrzeby szybkiego wymiaru sprawie-

dliwoci, jeneraowie o wane uchybienia obwinieni dotych-

czas nie zostali osdzeni, a ci, wzgldem których Izba pod d.

25 czerwca zasigna wiadomoci, nie zostali ani oczyszczeni

z zarzutu, ani te pod sd oddani, i lubo z komunikowanego
sobie protokóu wiedzia Wódz Naczelny, i Izby day wyja-

nienia, nie stao si ich daniu zadosy; honor przeto ofice-

rów wyszego stopnia w Izbie Reprezentantów Narodu w wt-
pliwo podany nie zyska naleytego zadosyuczynienia. Zau-

fanie ma swoje granice, a tam, gdzie chodzi o spraw publi-

czn, nie mona si wzgldami grzecznoci lub delikatnoci

powodowa; caa bowiem odpowiedzialno za klski, jakieby

na kraj z niebacznoci Reprezentantów spa mogy, ciyaby
Sejm, który, majc sobie spraw Ojczyzny poruczon, nie moe
si tumaczy, i tylko zbytecznem zaufaniem zgrzeszy. Z tych

przeto powodów wnosz:
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1. Aby Rzd Narodowy zosta wezwany do zwoania

Rady Wojennej, któraby obecne niebezpieczestwo i rodki

obrony rozpoznaa;

2. aby z Izby Poselskiej ustanowiony zosta Komitet przy

teje Radzie Wojennej «.

JW. Zwierkowski : »Wniosek kolegi Niemojowskiego jest tak

wanym,e nie mona równa go z adnemi [innemi] czynnociami,

któreby poprzedza mogy rodki wjnale si majce do obrony

Ojczyzny naszej tak dalece zagroonej rozsypaniem si bord

nieprzyjacielskich. Zapewnienie w dniu wczorajszym JW. Mar-

szaka, i przejcie Wisy jest zgub dla nieprzyjació, nie daje

nam gwarancyi, nie trafia do mego przekonania, owszem,

przeciwne we mnie rodzi wraenie. Któ nam zarczy, e wróg

nasz przyjdzie dobywa stolicy, któ nie widzi denia nie-

przyjaciela do sparaliowania pospolitego ruszenia, odbicia

jeców, zatamowania resursów ywnoci wojsku naszemu itp.

skutków z przejcia na lewy brzeg Wisy wynikn mogcych!
Jednakowo ani JW. Marszaek, ani ja nie moemy przybiera

charakteru znawców, charakteru biegych, chocia powoduje

równie mn, jak JW. Marszakiem, tylko ch ratowania i bro-

nienia sprawy naszej, i dlatego Rada Wojenna jest t rad
biegych, z której wypyn ma wszystko, czego sobie yczymy.

Moe gówny punkt obrony Wodza i jego dziaania zasadza

si na nieryzykowaniu na raz wszystkiego, lecz punkt widzenia

mego jest skutek, a ten, jaki jest od miesicy szeciu, widzi

kady, i powtarzania nie potrzebuje. Mog by plany ze lub

dobre; moe by egzekucya ich najlepsza lub najgorsza, lecz

skutki na dezawanta tak planów, jak wykonania, mówi(). Nie

przytaczam nawet na poparcie mojego wniosku ani zych chci,

ani umylnego sparaliowania, ani nareszcie widoków osobi-

stych lub krzywd indywidualnych, bo to mogoby mnie obwi-

nie o stronno, której strzedz si pragn, której nie mam,
której mie nie chc, która jest niczem w porównaniu z przed-

miotem dobra Ojczyzny i niepodlegoci narodowej tylu ju
ofiarami okupionej. Projektowanie wic Rady Wojennej jest

wypywem z tych skutków, jest tarcz dla niewinnego, jest

potrzeb zapobiegajc zemu. Rada Wojenna wyjani, oczyci,

zapobiegnie wszystkiemu, coby si moe tylko pomimowolnie

wcisn mogo. Rad Wojenn dowódcy zwoali u nas w lutym;
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opinia Rady Wojennej bya powodem do obrania Wodza; Rady
Wojennej da Wódz teraniejszy, i miaa miejsce. Rady Wo-
jennej chcia Rzd nasz, i odmówiona zostaa przez Wodza.
Któ wic sdzi bdzie midzy Wodzem a Rzdem? Oto Izby,

które obray i Rzd i Wodza, z których te dwie wadze na-

czelne wypywaj; Izby przeto powinny o Rad Wojenn do-

maga si, poleci, nakaza, jeeli nie zechc cign na siebie

odpowiedzialnoci przed Narodem, jeeli nie chc po tylu do-

wiadczeniach, po tylu kolejach wypadków bolesnych, po tylu

zawiedzionych nadziejach co do rezultatów wojennych, by obo-

jtnemi i zostawia moe w rku mylcych si, lecz upartych,

los cay Narodu. Takie postpowanie jest to wikszym dowo-
dom ryzykowania wszystkiego, wikszem zem, nieli ryzyko-

wanie stoczenia jednej walnej bitwy, jest to przedueniem
mczarni czowieka stojcego nad grobem. Niechaj raz wyjani
si wszystko. Niechaj znawcy oceni jak najspieszniej prze-

szo, a std niechaj Izby co do przyszoci obior drog pe-

wniejsz, a jeeli i dzisiejsze drogi uznaj znawcy zbawiennemi,

niechaj Reprezentanci, jak otoczyli Rzd, tak niech otocz Wo-
dza jeszcze wikszem zaufaniem, a jedno ogoszenie nasze

wypywajce z opinii znawców zaspokoi wszystkich, pooy
tam niezaufania, do czego Naród ma wielkie i przewane
powodyc

JW. Dembowski : »Nie jestem przygotowany do mówienia

w tym przedmiocie tak, jak szanowny preopinant, który wnio-

sek JW. Niemojowskiego niespodziewanie do Izb wprowadzony
pó arkuszow mow popiera. To, co byo dotd dla nas ta-

jemnic, nie inn drog powinno byo przyj do nas, jak od

Rzdu. Sejm otoczy Rzd nieograniczonem zaufaniem swojem;

Sejm przeznaczy mu czuwa nad losem Narodu. Rzd z swej

strony powinien przewidywa wszelkie niebezpieczestwo, za-

radza mu i jeeliby widzia potrzeb, aby Sejm o niem by
zawiadomiony, albo odezw do Sejmu, albo przez przysanego
do Izby Czonka, powinien nam by uczyni o tern niebezpie-

czestwie wiadomo«.
JW. Turski: »To pewna, e przy tylu ofiarach, przy tylu

wysileniach, przy takiej walecznoci wojska naszego, mielimy
prawo domaga si innych rezultatów. Przykro jest sysze
o uchybieniach popenionych przez jeneraów, o niepomylnych
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skutkach przedsibranych wypraw, i trudno jest zgadn, czyli te

z bdów, czyli z nieporozumienia jakiego wynikny. Nie mona
wic bez przekonania w obecnym przypadku ka winy na karb

Naczelnego Wodza. Nie wiemy, jakie jeszcze w nastpstwie po-

ka si skutki jego operacyi wojskowych. Nie godzi si przed-

wczenie osabia zaufania w Wodzu, abymy sprawie naszej, za

miast korzyci, szkody nie przynieli. Zaradzajmy zemu, ale

wtenczas dopiero, gdy si pokae, i gdy nam je Rzd Narodowy
przedstawia.

JW. Worcell: »Zastanawia si nad tern, czy Izba do Rzdu
Narodowego, czy Rzd Narodowy do Izby odwoywa si po-

winni, zastanawia si nad temi formalnociami, gdy o rzecz

tak wan idzie, sdz, e gdybymy rok czasu mieli przed

sob, moglibymy na te formalnoci zwraca uwag nasz. JW.

Dembowski w gosie swoim rzuci kwesty, jakoby wniosek

JW. Wartskiego móg wpyw jaki na Izb wywiera; takiej

kwestyi w Izbie wolnego narodu nie powinienem si by spo-

dziewa, bo dlaczegó formy konstytucyjne nad inne przeno-

simy? Dlatego, e gwarancya wolnoci w naszem rku si

znajduje. I my to mamy si waha wdawa w to wszystko,

co nas obchodzi moe i tern bardziej, kiedy nieprzyjaciel

o kilka mil tylko od nas jest odlegy, nad wnioskiem JW. Nie-

mojowskiego, który tak jest wanym, zastanawia si nie mamy?
Co do samego wniosku, nie widz, aby móg osabi zaufanie

Narodu w Naczelnym Wodzu, owszem, ja widz ten skutek

z tego wniosku, e bdzie raczej z naszej strony rkojmi, ale

nie wizami narzuconemi dla Naczelnego Wodza. Nie widz,

skd rodzi si w nas ta boja przystpienia do zaproponowa-

nego przez JW. Niemojowskiego rodka ?«

JW. Marszaek: »Bezwtpienia wniosek JW. Niemojow-

skiego jest wielkiej wagi i moe bdzie bezporednio dziaa

na przysz pomylno i byt naszego kraju. W wniosku tym

nie widz dosy rozwinitych atrybucyi Rady Wojennej, i dla-

tego przy kocu gosu mojego bd mia uczyni JW. Niemo-

jowskiemu niektóre zapytania celem objanienia takowych.

Tymczasem czuj si w obowizku przedstawi Izbie Posel-

skiej, e, zdaniem mojem, korzyci, któremy dotd na nieprzy-

jacielu odnieli, nie s tak mao znaczce, tak bahe, jak si

niektórym zdaje. Powstalimy w cztery miliony przeciwko kil-
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kudziesit milionom hord barbarzyskich po Europie i Azyi

rozlanych. Powstalimy w trzydzieci tysicy przeciwko piciu-

krostotysicznemu wojsku nieprzyjacielskiemu, które w samym
pocztku w poowie a pod stolic podstpio, i które Wódz
Naczelny teraniejszy zasta — mona powiedzie — na przed-

mieciu stolicy z trzystu dziaami o may strza armatni ku

niej wymierzonemi. Jakie s dalsze skutki dziaa Naczelnego

Wodza? Oto, e wojsko nasze w lutym zdezorganizowane,

zniechcone, przerzadzone wrogów licznymi zastpami, nie-

tylko podwoi, ale nawet trzy razy wiksze co do iloci wzniós

nieporównanie potg moraln, gdy tymczasem wojska nie-

przyjacielskiego z dwóchkrostotysicy mniej jak poowa do

dzisiaj zostaa. Operacye, które odbyway si dawniej pod mu-

rami stolicy, dzi o mil kilka i kilkanacie i nawet nad brzegi

Wilii przeniesione, a co wicej uskuteczniane z maym bardzo

rozlewem krwi z naszej strony, wielkie zadaway klski w nie-

przyjacielskiem wojsku. Nie mona mówi, e te utrudzajce

marsze, na jakie wielu si ali, s niepotrzebne, bo wiemy, e
przez te nage poruszenia Naczelny Wódz nietylko osabi, ale

w wikszej czci zniszczy plany przeciwnika swego, bo nie

mogc go zmusi do bitwy, temi wanie nagymi ruchami

wojska naszego hamowra zamysy Dybicza, w cigej trzyma
go wtpliwoci i zmusza do przerzucania si nagle z nad

Wieprza nad Bug, z nad Buga za Narew, co jest zgub wojsk

licznych i w cik artylery zamonych. e wietniejszych

wypadków Wódz Naczelny otrzyma nie móg, nie mona go

o to wini; wszak widzielimy, jak Napoleon trzysta mil goni

nieprzyjaciela, nim go pod Moajskiem spotka. Nie mona,
mówi, obwinia Naczelnego Wodza, e napróno ciga nie-

przyjaciela, gdy ten si przed nim cigle cofa i nie chcia mu
nigdzie stawi czoa. Przytaczam te okolicznoci nie dlatego,

abym by przeciwny zaprojektowanej Radzie Wojennej; owszem,

jestem za Rad Wojenn. Bezwtpienia jest ona potrzebna.

Moe si pokae, e Wódz Naczelny, jeeli popeni jakie

bdy — nie mówi ja tu, jakobym przyznawa, i je popeni —
ale powtarzam, choby si pokazao nawet, e jakie popeni,
jestem za zwoaniem Rady, bo wiem, i w niej si równie

okae, e zasuguje na nasze zaufanie Wódz, który, krwi pol-

skiej skpy, mniej dba o wasn saw, jak o dobro Ojczyzny.
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Z tego powodu jestem i ja za Rad Wojenn; chciabym tylko,

aeby mnie JW. Nienmjowski objani, czyli da, aby ta Rada

o rezultatach i operacyach ju skoczonych sdzia, i std

przekonanie to wyczerpn moga, czyli Wódz Naczelny ma
pozosta przy tern zaufaniu, jakiem go cay Naró r

l zaszczyci,

i czyli nadal operacyami wojennemi ma kierowa, czyli te ta

Rada ma wglda i rozpoznawa plany przyszych jego ope

racyi, bo w tym drugim razie bybym tej Radzie przeciwny.

Jeeli o przeszoci tylko ma sdzi, powtarzam, zgadzam si

na ni. Tu dodam jeszcze nastpujce uwagi, na które yczy-
bym, aby si Izba zgodzia: niech ta Rada na ten jeden raz

zwoana skada si z Czonków Rzdu Narodowego, z Czon-

ków Izby Poselskiej, ale ni<>dy z podwadnych Naczelnego

Wodza. Prosz JW. Niemojowskiego o objanienie uczynio-

nych mu przezemnie pyta i rozwinicie myli swych co do

tej Rady«.

IW. Niemojowski: »Przesdzabym zdanie Izby, gdybym na

zapytania JW. Marszaka odpowiada. Sumienie moje kazao mi

zwróci uwag Izb na niebezpieczestwo, jakie nam zagraa.

Zdaje mi si, e JW. Marszaek naprowadzi dyskusy na rzecz,

o której tu mówi nie powinnimy. Ja sdz Wodza ze skutków

i radbym, abymy te w sumieniu naszem osdzili, a dalej nadto

si nie zapuszczali. Odpowiadajc na wniosek JW. Dembow-
skiego, który twierdzi, e nie powinnimy roztrzsa tej rzeczy,

gdy nam przez Rzd Narodowy nie bya zakomunikowan,
owiadczam zadziwienie moje, i pod naszym Rzdem, gdy za-

chowalimy wadz królewsk przy sobie, znajduj si tacy, któ-

rzy chc wyznawa principia W. Ks. Konstantego. Mamy przy-

znawa, e Rzd jest wysz wadz, jak Izby, aebymy oczeki-

wali tylko raportów od niego, a wcale go nie kontrolowali? Gdy
Naczelny Wódz nie chce by Rzdowi ulegym i nie chce si
z nim znosi, my, losy Ojczyzny majc sobie powierzone, bdzie-

my si powodowali wzgldami grzecznoci, osobistoci, dlatego,

który od I-go kwietnia, sumiennie to owiadczam, e nie da do-

wodu, by zasugiwa na nasze zaufanie? Nie chc si dalej w tym

przedmiocie rozwodzi. JW. Dembowski w gosie swoim zrobi

kwesty, skd mam t wiadomo? Czyli Reprezentant nie po-

winien dowiadywa si, co si w sztabie, co w Rzdzie i jak si

dzieje? Syszelimy, jak strona popierajca reform Rzdu nie-
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tylko szczególne, ale nawet najdrobniejsze jego decyzye wie-

dziaa. Nikt przecie z naszej strony nie zapyta ich, skd maj
t wiadomo. Mame si tomaczy co do tego pytania? Ro-

zumiem, e kady z nas peni obowizki podug sumienia

swojego. Ja je peni w tym duchu, w jakim wniosek mój

pod wasz decyzy zaniosem. Spodziewam si, e wniosek

ten znajdzie poparcie pomidzy ziomkami moimi, pomidzy tymi,

którzy obowizki Reprezentanta tak jak ja rozumiej i czujce

JW. Chobrzyski: »Obierajc Wodza, otoczylimy go na-

szem zaufaniem. JW. Marszaek w gosie swoim przypomnia

nam, e Wódz Naczelny zasta nieprzyjaciela pod stolic. Gdy
nieprzyjaciel zajmowa Województwo Pockie, nikt tego nie

uwaa za tak wielkie ze, równie jak i wtenczas, kiedy zale-

wa inne województwa; uwaalimy to za los wojny, i nikt

przeciwko Naczelnemu Wodzowi nie powstawa. Gdy si zbli-

a nieprzyjaciel do Wisy, bylimy obojtni, radzilimy, aby

si przeprawi, twierdzc, e tu grób swój znajdzie. Dopiero

skoro si zbliy w Województwa Mazowieckie i Kaliskie...

«

Gosy: »Osobisto! osobisto!«

...»Nie jest to adna osobisto; poczekajmy na rezultaty,

niech Wódz Naczelny stoczy z nieprzyjacielem bitw; moe
skutek jej bdzie szczliwy. Nie jest czas zmniejsza zaufanie

w Naczelnym Wodzu, ale, owszem, zwiksza je i wszyscy

razem jednoczy si. W tern zjednoczeniu znajdziemy obron
i si. Co powie wiat, e, gdy nieprzyjaciel zagraa stolicy,

my zamierzamy obiera innego Wodza. Strzemy si tego, bo

nim wybierzemy innego, nieprzyjaciel moe wnijdzie do War-
szawy. Wypada zatem odstpi od zaproponowanego wniosku,

a czeka rezultatu«.

JW. Klimontowicz: »Jestem zdania, aeby Rada Wojenna
bya dodana Naczelnemu Wodzowi. aden czowiek nie moe
ufa sobie, aby wszystko posiada. Napoleon, ów geniusz wielki,

jakich zaledwo tysice wieków wydaj, potrzebowa rady. Nikt,

kto tylko posiada rozum, kto jest wolny od zarozumiaoci,

nie moe przypisywa sobie, e wszystko posiada, bo wszyscy

bdzi moemy. Pamitna pod Ostrok bitwa zrodzia nam
klsk; stracilimy w ostatnich bitwach prawie jedn trzeci

cz wojska, a mona powiedzie, e do tej straty najwicej

si przyczyniy nage marsze, tern bardziej, gdy onierz nie
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by, jak by powinien, opatrzony i ywiony. Gdyby Rada bya
przy Wodzu, wieleby si zego unikno. Wszake Napoleon

uywa rady, i dlatego wiemy, e z Ostendy z nad Renu w 14

dniach sprowadza wojska i mia je wiee do marszów. Cze-

mu i u nas nie mona uy furgonów i furmanek, aby ich

przewie, gdy onierza nagle uy wypada. Nie byby za-

pewne tak, jak dzi, znuony. Oto niedawno jenera Rybiski

by za Siedlcami; pokazao si potem, e tam nie by potrze-

bny, wróci si wczoraj nagym marszem pod Warszaw, i ten

lud, który ledwo nie upad pod marszem, dzi uda si znowu
pod Siedlce. Gdyby bya Rada przy Wodzu, powtarzam, eby
si moe byo zapobiego i innym wielu bdom. Lubo i o dzi-

siejszem niebezpieczestwie Rzd Narodowy powinien by nas

zawiadomi, jednak, gdy tego nie uczyni, nasz jest powinno-

ci groce ze odwróci. Nieprzyjaciel si szerzy i ze wszy-

stkich sposobów ogaaca; przyjdzie moe nawet do tego, e
nam przetnie komunikacye z pozostaemi województwami. I ja-

kie rodki na to s przedsibrane? Oto, e wojska pójd i na-

zad si wróc. Nie naganiajmy rosyjskich jeneraów, bo oni,

jak to pokazuje si z planów, postpuj. Wszak, oni nie tak

wielkie siy ju maj, a jednak dziaaj. Nie mówmy, e Rada
Wojenna osabi zaufanie w Wodzu, bo to pewna jest, jak mó-

wi, e nikt si jeszcze nie urodzi, aby wszystkim dogodzi,

a zatem znajd si moe tacy, którzy z tego powodu bd le
mówili. Ja nie ubliam wcale Naczelnemu Wodzowi; ufam mu
tak, jak i wszyscy ufamy jego talentom, ale, aby uchroni go

od bdów, jestem za utrzymaniem Rady«.

JW. Swirski: »Wniosek uczyniony przez JW. Niemojow-

skiego, przez obywatela, który caem yciem swojem dowiód,

i dobro kraju dla niego jedynem jest dobrem, nie moe jak

zwróci uwag Izby, i takie rodki, jakie patryotyzm jego po-

dyktowa, zapewne znajdzie Izba potrzebnymi; jednak nie z tych

samych zasad znajduj, i potrzeba tych rodków, nie z tych

samych zasad, powtarzam, albowiem tutaj ze jest w7 tern, e
powstay nieufno dla Naczelnego Wodza i sarkania, i e
w kraju obawa si wzmaga. Gdzie przyczyna tego zego? Za-

pewne nie w Naczelnym Wodzu. Zarzuty przeciwko niemu

pod wzgldem strategicznym czynione obwinia go nie mog.
Przypomnijmy sobie niektóre fakta. Odebra dowództwo woj-
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ska zdezorganizowanego, upadego zupenie na sile moralnej:

w przecigu jednego miesica postawi je na najwyszym

stopniu wietnoci, powikszy jego si, zabra szesnacie dzia,

kilkanacie tysicy niewolnika, odpdzi nieprzyjaciela od sto-

licy i zmusi go do poprzestania na wojnie odpornej, któr

dotd zaczepnie prowadzi, ale która stawr ia nas w powtpie-

waniu, ze jej rady da nie bdziemy mogli. Sposób prowadze-

nia takiej wojny by potrzebny, ale, aby j skutecznie prowa-

dzi, potrzeba byo przeciga wtpliwoci i w tern pokazuj

si wielkie talenta Wodza naszego. Zwraca uwag strony

przeciwnej przez rozmaite plany, poruszenia, które jakkolwiek

nkay onierza naszego, lecz ten by wanie system tej wojny,

aby tymi planami, na wpó odkrytymi, temi miaemi porusze-

niami osabia i niszczy nieprzyjaciela, a nie da mu adnych
rezultatów. Nie mona obwinia Wodza, e nie móg zwalczy

nieprzyjaciela: szuka on go wszdzie, lecz jego w tern wina,

e ten mu czoa nigdzie stawi nie chcia? My chcemy ryzy-

kowa nasz armi, powstajemy na Wodza, e j oszczdza:

jest to odebra mu ufno w wojsku i w Narodzie, i upa
sami chcemy. Bo taki jest rezultat, e gdy nas nieprzyjaciel

nie pokona w polu, pokona nas w Izbie. Ju zaród nieufnoci

wszdzie rzucony, wic niech bdzie Rada Wojenna. Sumiennie

przekonany jestem, e nic si nie znajdzie, coby Naczelnego Wo-
dza potpi mogo. Byem w wojsku, pamitam, robilimy po

pitnacie mil marszu na dzie, lecz to jest potrzebne, bo nie-

przyjacielskie obroty zmuszaj, aby we wszystkich punktach

stawia mu si w oczy tern bardziej, kiedy nie mamy si tak

wielkich, aby je bez obawy na tyle czci podzieli mona. Co

do mnie jestem zupenie spokojny. Powtarzam, Rada Wojenna
nic nie znajdzie, coby w czemkolwiek najmniejsz szkod przy-

nie mogo Naczelnemu Wodzowi. My na tern zyszczemy, e
Wódz Naczelny odzyszcze zaufanie naszego wojska i caego

Narodu, i e niechtni nie bd mieli ju sposobnoci zarzucania

mu, e si ich kaprysom, grymasom zadosy nie stao. Jestem

za wnioskiem, ale powtarzam, dla innych wcale zasad, nie dla

tych, które JW. Niemojowski przytoczy«.

JW. Roman Sotyk : »Jako wiadek operacyi wojskowych,

Czonek Izby i powiciwszy moje mode lata nauce wojsko-

wej, czuj si by w obowizku zabra gos w materyi z po-
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wodu wniosku JW. Niemojowskiego do Izby wprowadzonej.

Szanowni Reprezentanci! Materya wniesiona jest bardzo wan;
wojsko bez zaufania w Wodzu nie moe dziaa korzystnie.

Wódz nie majcy zaufania Narodu nie powinien by duej
Wodzem. W zamknitej Izbie obradujc, moemy si uwaa
za jedn rodzin; moemy sobie obiecywa, e cokolwiek tutaj

wyrzeczemy, to dobrze zostanie przez wojsko przyjte, do do-

brego doprowadzi skutku, bo wszyscy wiedz, e od Repre-

zentantów wypywa bdzie. Zastanówmy si, czyli zachodzi

potrzeba wchodzenia w rozbiór czynnoci wojennych? Tutaj

trzeba poprzednio pozna dawniejszy i teraniejszy stan wojny

naszej. Teraniejszy Naczelny Wódz obj dowództwo po prze-

granej pod Grochowem bitwie. Nie tajmy przed sob, gdy sami

jestemy, e bitwa ta bya dla nas przegran. Wojsko byo
zupenie zdezorganizowane i na sile moralnej osabione. Pa-

tryotyzm Wodza oywi w niem nowe siy i doprowadzi je

do wietnego stanu. Jeden tyiko wydzia ywnoci, czyli to

z powodu ubóstwa kraju, czyli te, e organizacya niedosko-

naa, nie stan na równi z innymi, jest kluczem niepomyl-
nych wypadków, które w obecnej chwili uwag wasz zajmuj.

Naprzód rozpoczto dziaanie na Dbe Wielkie ku Siedlcom;

byem przytomny tej operacyi; a do Kauszyna uwieczao
zwycistwo skronie nasze. Mielimy nieprzyjaciela w rodku,

móg by Naczelny Wódz i z jednej i z drugiej strony na niego

uderzy, wiksze odnie korzyci, ale drogi byy tak ze, e
ani na jedn, (ani) na drug stron dziaa nie byo mona.
Dalej pod Ostrok nie myki strategiczne, nie walka, ale za
dystrybucya ywnoci dla wojska bya przyczyn, emy nie

odnieli korzyci, bo pod Tykocinem i Ostrok zgodniae
wojsko dziaa z energi nie mogo i, gdy si cofa musiao,

byo zupenie zdezorganizowane. Byy tam myki, lecz nie przez

Naczelnego Wodza popenione. Wypraw na Riidigera popsu
Skaryski przez faszywe doniesienie Wodzowi, e nieprzy-

jaciel oblega Warszaw. Ze za Riidiger nie zosta zniesiony,

winien jest temu Jankowski. Teraz wchodzc do Modlina

Chrzanowski i Wódz Naczelny utraci jedne kolumn. Z tern

wszystkiem nie jest tak zy stan rzeczy. Nieprzyjaciel w samym
pocztku by w sile 100.000; przybyo mu póniej 80.000. Z t
si walczy i z tej nie pozostao mu ju, jak 80 tysicy; sze-
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dziesit tysicy na niszej Wile, 20 tysicy ma Riidiger i Go-

owin. Jeeli przejdzie Wis i przyjdzie pod Warszaw, plan

z ich strony nie bdzie ze wszystkiem strategiczny, i my pewni

by moemy stanowczego zwycistwa. Po tym w krótkoci

skrelonym obrazie wracajc do materyi, mniemam, e tu pó-

rodków bra nie moemy. Owiadczam, e albo ten Wr
ódz

pozosta musi, albo nowego wybra naley. Wszelkiej Radzie

cigej przy Wodzu jestem przeciwny, bo przy Radzie Wojen-

nej aden Wódz dziaa nie moe. Odwoujc si z kad
czynnoci i z kadym planem swoim do Rady, ani pospiesznie,

ani z korzyci dziaa niepodobna. Wszak Napoleon powie-

dzia: wol jednego zego jeneraa, jak dwóch dobrych; zy
wykona to, co mu si poleci; ci za nieustannie sprzecza si
bd. Z tego powodu i ja bybym za deputacy, ale jestem

przeciwny Radzie cigej Wojennej. Przytem Wódz Naczelny

sam mi wczoraj osobicie owiadczy, i jeeli mu Rada Wo-
jenna ciga dodan zostanie, skada naczelne dowództwo. De-

putacy, przekonany jestem, e przyjmie i daniom jej nie

odmówi. Mamy prawo i powinnimy to zrobi, aby deputacy
wysa, ju to dla zaspokojenia nas samych, ju to dla zaspo-

kojenia Naczelnego Wodza, ale powtarzam raz jeszcze, e Ra-

dzie Wojennej cigej zupenie jestem przeciwny«.

JW. Marszaek: »Trzymajc si kolei zapisanych gosów,
JW. Niemojowski nie mógby mie sobie teraz udzielonego

gosu; jednak dla wyjanienia wniosku swojego pozwoli Izba,

e mu go udziel«.

Gosy: »Prosimy; prosimy!«

JW. Niemojowski: »Gdybymy si uganiali za fantomami,

nie byoby nigdy skutku. Nie byo tu mowy o Radzie Wojen-

nej, boby ta nowem chyba prawem musiaa by ustanowiona;

pocignaby zatem za sob zmian prawa Naczelnego Wodza
ustanawiajcego. Tu idzie o przekonanie si o ,obecnym stanie

rzeczy i, jeeli jest niebezpieczestwo, o zaradzenie jemu. Po-

wiadam: tutaj jest zamiar, aeby, jeeli si pokae niebezpie-

czestwo, przedsiwzi wszelkie rodki odwrócenia go, a z Rady
tej bd te skutki, e Wódz Naczelny bdzie wikszem zaufaniem

wojska i caego Narodu otoczony. To, co z prywatnej wiadomoci
JW. Sotyk móg wiedzie, nie wypadao nam tego ogasza, bo

owiadczenie si Wodza wcale wpywa nie moe na zdanie Izby«.
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JW. Marszaek: »Jeszcze jest 18 gosów zapisanych, lecz

gdy JW. Niemojowski wyjani, e ta Rada, któr zwoan
mie pragnie, nie ma by cig, ale tylko na raz jeden, i si
ma skada z Rzdu Narodowego i z wyznaczonych Czonków
z Izby Poselskiej, a wezwany Wódz Naczelny ma tylko odpo-

wiada na zapytanie co do przeszych operacyi wojennych i co

do obecnego pooenia naszego, rozumiem, e po tern obja-

nieniu moe zapisani Czonkowie zrzekn si swoich gosów,

i Izba odstpi od dalszej dyskusyi«.

JW. Dembowski: »W poprzednim gosie nie dotknem
rozbioru materyi pod wzgldem zdolnoci Naczelnego Wodza,

bo sdziem, i przedewszystkiem wypadao nam rozpozna,

czy wniosek JW. Wartskiego ma by do Izb wprowadzony,

lub nie, tern bardziej, gdy dotd nie mamy wybranych Komi-

syów. Nie dopenilimy tego i widzimy, e rozbiór tej materyi

bardzo dugo potrwa. Zdaje si, i wniosek ten powinien by
by zawsze naprzód do laski podany, nastpnie przej wa-
ciw Komisy i dopiero do Izby wniesiony. Z tego nastrczaj

si te uwagi, e, jeeli bdziemy mówi o Komisyi, czyli j
tam Rad Wojenn nazw, wynikn w Izbie róne zdania,

i niewiadomo, kiedy si dyskusya ukoczy. Dalej, e Kornisya

ta czyli Rada nie moe si skada z elementów takich, jakie

szczególne indywidua, jeden lub dwóch Czonków, podadz, bo

jeeliby si z takich elementów, jakie kto zbierze, skada
miaa, nie odpowiedziaaby celowi. Samo przez si ma si ro-

zumie, i do tej Komisyi nie mog by uyci jeneraowie

obraeni, którzy swoje miejsca utracili; tego tak nawiasowo
dzisiaj postanowi nie moemy. Z tego rezultat wypada taki, e
wprzódy postanowi naley, jakiej to Rady od Rzdu -
damy. Powinnimy Rzdowi rys ogólny wskaza, bo wybrana
przez Rzd moe Izby yczeniom odpowiada nie bdzie. Gdy-

bymy rozbiera chcieli czynnoci Wodza Naczelnego, miao
powiedzie mog, e nie masz nikogo pomidzy nami, któryby

je oceni by w stanie, bo do tego potrzeba wiedzie nieprzy-

jaciela pooenie, i czas, i miejsce. Zasignijmy wiadomoci
z pism zagranicznych; widzimy, e tam najlepiej s ocenione

czynnoci i zdolnoci Naczelnego Wodza. Wszystkie te tam
umieszczone wiadomoci czerpane s z obozu nieprzyjaciel-

skiego. Widzimy, jak wszelkie moskiewskie zamachy s tak

Dyaryusz T. VI. 4
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dzielnie odparte, i adna ich dno adnym pomylnym
skutkiem uwieczon nie bya. Bardzo susznie powiedzia tu-

taj JW. Marszaek, e Napoleon a w Moskwie szuka nieprzy-

jaciela. JW. Swirski przypomnia marsze z r. 1812, do których

i ja naleaem, kiedy wojsko pod ciarem fatygi i trudu pa-

dao; nie uskarano si jednak wtenczas, i nieprzyjaciel wsz-
dzie by pokonany. Jeeli zatem ma nastpi decyzya wzgl-
dem Rady, wnosz, aeby pierwej wybra Komisye, do któ-

rychby pod rozpoznanie wniosek JW. Wartskiego by pierwej

odesany «.

JW. Marszaek: »Z obowizku mam honor zwróci uwag
szanownych Reprezentantów na wniosek JW. Niemojowskiego,

i podobna Rada moe bez Komisyów by ustanowion, bo tu

nie chodzi o adne prawo; moe Rad zwoa Wódz Naczelny,

moe Rzd Narodowy, a tern bardziej Izba przez prost decy-

zy swoj zada, aby do takowej albo Wódz Naczelny, albo

Rzd Narodowy wojskowych przeznaczy. My tu tylko zadecy-

dujemy, ilu Czonków z Izby Poselskiej do niej wybra; co si
za dotyczy innych Czonków, t. j. ilu jeneraów, i jakich, to

si Rzdowi zostawia. Wszak ta Rada ma tylko by na ten

jeden raz zwoan, bo jej potrzeb wskazao nam obecne po-

oenie kraju w wzgldzie wojennym«.

JW. Krysiski: »Po danem wyjanieniu wniosku przez JW.
Niemojowskiego, (popartego) przez JW. Marszaka, rozumiem,

e dyskusya wkrótce do koca si zbliy. Nie byo tam, ani

nie masz mowy o jakiejsi Radzie nieustajcej, któraby przy

Naczelnym Wodzu by miaa. JW. Niemojowski uczyni ten

wniosek jedynie powodowany t zasad, e znawcy, t.j. ludzie

oznajmieni z rzemiosem wojska, majcy znamiona obywatel-

stwa, posiadajcy zaufanie, wyrzekn, co trzeba czyni, jaki

jest stan wewntrzny kraju, zaspokoj troskliwo nasz, wej-

rz w czynnoci przesze, oceni je, nic nie przesdzajc, i do-

piero ta Rada powie, co czyni wypada. Wic tu mówi nam
nie trzeba, czy ma by Rada, lub nie, bo wanie o tern sta-

nowi bd znawcy, na których patryotyzm i znajomo spu-

ci nam si wypada. To tylko dodaj, e pobudka niezupenie

trafia do mego przekonania. mielej powiedzmy, e Europa

wzgldem kroków prowadzonej przez nas wojny korzystne

wzia wyobraenie do tego stopnia, e na nich opara swoje
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dyplomatyczne dziaanie. Musiaa widzie pomylne dla nas

z tej wojny skutki, kiedy, powtarzam, na nich swoje dyploma-

tyczne dziaania rozwija. Nie wypada nam pod adnym wzgl-

dem zdejmowa tego uroku, na którym opieraj si wszystkie

rachuby sprzyjajcych nam gabinetów. Co si dotyczy czon-

ków tej Rady, miem twierdzi, e w tern moemy zupenie

spuci si na Rzd Narodowy, e wybierze takie osoby, które

pod wszelkimi wzgldami zasuguj na nasze zaufanie. Wno-
sz, aby wniosek ten tak, jak by przez JW. Wartskiego wy-

janiony, tak, jak by przez JW. Marszaka poparty, przez Izb
przyjty zosta«.

JW. Wyk: »Sprzeciwiam si kilku sowom preopinenta,

który powiedzia, e ta Rada Wojenna wyrzecze, czyli nadal

bdzie potrzebna. Rozumiem, e w tym razie stanowiliby ci

znawcy to, co przecie do nas naley. Widzimy nieukontento-

wania z powodu, e nieprzyjaciel wielk cz kraju zajmuje;

prawd powiedziawszy, to zagraa, i wanie aeby to oceni,

niechaj bdzie Rada Wojenna, do której skadu nalee maj
Czonkowie Izb i jeneraowie; zawsze jednak jestem zdania,

aeby ludzie do tej Rady nalee majcy byli uyci tacy, któ-

rzy z powodu kolizyi nie s w dysharmonii z Naczelnym Wo-
dzem; w przeciwnym bowiem razie mogliby mie racy, lecz

Naród wiedziaby o tern i mógby mniema, e dlatego wszy-

stko z zej strony widz i le oceniaj. Powtóre, co do dyplo-

macyi, jestem pewien, e zyskujemy na czasie, a wszystkiego

spodziewa nam si naley. Jeeli nasz Wódz nie dziaa, moe
dlatego, aeby wojska nie naraa na widoczne straty, be lek-

komylne dziaania osabiaj wicej. Tam skuteczne jest dzia-

anie, gdzie nastpi wprzód namys i rozwaga«.

JW. Godebski: »Nie wiem, czy zdoam w dorywczym i nie-

przygotowanym gosie zebra, uporzdkowa toczce si myli;

nie wiem, czy zdoam wynurzy uczucia, które w tej uroczystej

chwili przepeniaj serce. Jestemy sami. Bóg tylko i sumienie

wiadkami s obrad naszych; powiedzmy to miao, nie wmó-
wimy w siebie si naszych, nie zataimy saboci. Nieprzyjaciel

przeszed na lewy brzeg Wisy i zajmuje ostatnie województwa,

które ywiy wojsko i naglce zaspakajay potrzeby. Jeszcze

zboe na pniu stoi, a za kilka dni moe przez najezdnicz

hord stratowane bdzie; jeszcze stoi miast kilka, w których

4*
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rozproszona ludno zniszczonych województw przytuek zna-

laza, a wkrótce moe i to ostatnie schronienie wydartem jej

bdzie. Gód i zaraza krok w krok postpuj za nieprzyjacie-

lem; zdaje si, jakoby geniusz spustoszenia rozcign rce

swoje nad t nieszczsn krain, obejmuje j, ciska, toczy

i ostatecznego oczekuje upu. Ja wiem, ja czuj, ja sumiennie

przekonany jestem, e chociaby stolica w jeden stos gruzów

zamienion zostaa, chociaby caa jej ludno jednym strumie-

niem krwi spyna, Polska istnie musi. Zbyt silnie rozwiny
si wszystkie zarody narodowego ycia, ale któ wie, azali nie

siejemy na przyszo. Przypuszczam, e nieprzyjaciel otoczy

stolic; ogoszone rozporzdzenie Rzdu wzgldem zaopatry-

wania si w ywno niepodobnem jest do wykonania; dzie-

sita zaledwie cz mieszkaców rozporzdzeniu temu zado
uczyni jest w stanie; podejdzie nieprzyjaciel, ogodzi i wemie
stolic, a my stosownie do postanowienia naszego opucimy

jej mury. Wrócicie do ziem waszych, a kiedy wspóobywatele

wyczytaj z twarzy waszej potwierdzenie okropnej wieci i za-

pytaj was: czyli nie znalazo si adne bystrzejsze oko, któ-

reby to niebezpieczestwo przejrzao, czyli nie znalaza si

adna bieglejsza rka, któraby zason pokrywajc udzce
was widoki rozdara, czyli nie wzniós si aden gos miel-

szy, któryby wczeniej was ostrzeg? a sumienie wydrze wam
z ust to wyznanie: byo bystrzejsze oko, bya bieglejsza rka,

podniós si gos mielszy, alemy widzie, alemy sysze nie

chcieli... Jakie brzemi odpowiedzialnoci!... Nie przestaj nam
powtarza o odnoszonych korzyciach, nie przestaj kilku pier-

wiastkowych zwycistw przytacza. Przebóg! Take to mao
Polacy oswoili si ze zwycistwami, e kilkudniowa pomylno
ora tak nas upaja radoci, i nas na najblisze niebezpie-

czestwa lepymi czyni! Czyli archiwa ojczystych dziejów

spony, czymy nazwisk naszych zapomnieli? Zostawmy zu-

dzenia tym, którzy innych pobudek do dziaania w sobie nie

znajduj. Wy, szanowni panowie, w waszem wietle, dowiad-

czeniu i w przywizaniu do kraju dostateczne zawsze do spr-

ystych i energicznych decyzyi bodce znajdziecie. Niebezpie-

czestwo nagli, zagraa; do nas naley zemu zapobiedz. Nie

skadamy tu sdu wojennego; nie bdziemy rozbiera i ocenia

dziaa Naczelnego Wodza, ani wadzy jego ogranicza; czu-
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jemy wszyscy, e wadza ta, aby bya skuteczn, spryst by
musi, a lubo rozcigo jej kadego z nas oburza, lubo histo-

rya oduczy ju bya powinna od pokadania lepej ufnoci

w jednej osobie, chtniebymy t wadz kilku jeszcze nowymi
artykuami zwikszyli, gdybymy zbawienia Ojczyzny niewt-

pliw rkojmi mie mogli. Ale w dzisiejszem pooeniu, w dzi-

siejszem usposobieniu umysów nie widz innego skuteczniej-

szego rodka, jak przychyli si do wniosku JW. Niemojow-

skiego, aeby Rzd Narodowy skoni niezwocznie Naczelnego

Wodza do zwoania Rady Wojennej, któraby pilnie zastano-

wia si nad obecnem pooeniem kraju pod wzgldem woj

skowym. Nie ubliy si przez to Naczelnemu Wodzowi; prze-

konani dotd o jego patryotyzmie, gorliwoci i wyszych zdol-

nociach jestemy; Rada Wojenna utwierdzi w nim ufno
powszechn; usprawiedliwiony przez ni, stanie przed Narodem
wyszy, czysty, silniejszy. Gdyby za, czego przypuszcza nawet

nie chc, sam sobie nie ufa i o losach Ojczyzny zwtpi, nie b-
dziemy sobie mieli do wyrzucenia, emy zapóno radzi zaczli.

Powtarzam, e ta Rada nie bdzie sdem, ale zgromadzeniem

biegych, którzy w naglcem niebezpieczestwie, równie jak my
w tej Izbie Reprezentanci Narodu, tak oni ze swej strony o losach

Ojczyzny naradza si bd. Reprezentanci Narodu podadz so-

bie bratnie donie z reprezentantami wojska, porozumiej si

midzy sob i z tego zobopólnego porozumienia skuteczne gwoli

potrzebie krajowej wyprowadz rodki. A jeeli podobao si

Opatrznoci, aby i to dzisiejsze wysilenie nasze byo jeszcze je-

dn cik prób, w której cnota polska nowego hartu nabierze,

jeeli to jest szczep, z którego póne dopiero wnuki nasze po-
dane zbior owoce, poniesiemy pod obce nieba i choby te na

rusztowaniu to czyste przewiadczenie, emy poczciwie, bez

draliwoci, bez osobistych wzgldów narodowej sprawie su-

yli i e dobro Ojczyzny wszdzie i zawsze byo naszym pier-

wszym i ostatnim celem «.

JW. Konstanty Witkowski: ^Owiadczam, e do gosu JW.
Godebskiego trudno jest co wicej doda. Sdz, i wniosek JW.
Niemojowskiego jest tak wany, i kadego z nas powinien

zwróci uwag. Nie mona zaprzeczy, e Wódz Naczelny po-

oy znakomite w kraju zasugi, lecz i to wyzna potrzeba, e
pooenie kraju naszego jest tak krytyczne, i gdyby nawet ten
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Wódz Naczelny by najwikszym geniuszem, potrzebowaby

Rady. Niema wic adnej przeszkody, aeby nie miaa by
ta Rada utworzona; jednak jestem zdania JW. Marszaka i JW.
Krysiskiego, i Rada ta nie moe zmniejsza atrybucyi Wo-
dza Naczelnego, ale tylko winna si zastanowi nad stanem

siy zbrojnej i rodkami obrony. Jestem za Rad«.
JW. Wiszniewski: »Po powtórnym gosie JW. Niemojow-

skiego przekonalimy si, i ta Rada nie ma by wcale tak,

przeciwko której kilka odezwao si gosów. Istotnie, wyznam
szczerze, i poprzednio rozumiaem, e JW. Niemojowski

w wniosku swoim da dla dobra naszego, aby Wódz Na-

czelny mia sobie dodan sta Rad Wojenn, od którejby

zalea. Gos JW. Niemojowskiego i inne po nim okoliczno
t wyjaniy. Idzie tu teraz o to tylko, z kogo si ta Rada
skada i czem zatrudnia bdzie? Popieram wniosek JW. W-
yka, i wypada si strzedz w wyborze do tej Rady osób tych,

które z Naczelnym Wodzem s w kolizyi. Podug mnie na to

niema innego rodka, jak wybór wojskowych osób zostawi

Naczelnemu Wodzowi«.
— Gosy: »Niekoniecznie! I Rzd Narodowy wybra ich

moe!« —
»Pod wzgldem zatrudnienia, podug art. 10-go prawa

stanowicego atrybucye Naczelnego Wodza, Rada ta istnieje.

W artykule tym wyranie jest powiedziane, i Wódz Naczelny

we wszystkich czynnociach dotyczcych wojny naradza si

bdzie z Rzdem Narodowym i w podobnych obradach ma
gos stanowczy; wic nadal innej Rady, jaka jest tyme arty-

kuem postanowiona, nie trzeba. Rada Wojenna, o której jest

mowa, ma tylko by na ten jeden raz i naradzi si powinna

nad sposobami obrony na przyszo. Rozumiem, e ta oko-

liczno w tylu gosach tak dostatecznie wywiecon zostaa,

ebymy tylko dyskusy niepotrzebnie przeduali, gdybymy
jeszcze jakie wtpliwoci ka tutaj mieli. To tylko zdecy-

dujmy, na to si zgódmy, kto j ma mianowa, czy Wódz
Naczelny, czy Rzd? To tylko zastrzemy, aby jeeli Rzd
czonków tej Rady ma wybiera, aby w mianowaniu ich wy-

strzega si tych, którzy s w kolizyi z Naczelnym Wodzem, bo

tu nam idzie o dobro Ojczyzny«.

JW. Gumowski: »Miaem popiera wniosek JW. Wartskiego,
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lecz lo, co chciaem powiedzie, ju w poprzednich gosach

wyjanione zostao. Jestem za Rad Wojenn, lecz tak, jakiej

da JJWW. Wyk i Wiszniewski, bo chciabym, aeby je-

neraowie, Naczelnemu Wodzowi nieprzychylni, do skadu jej

nie naleeli; dlatego wypisaem niektórych jeneraów imiona«.

— Gosy: »Tu nie o imionach mowa!« —
»Idzie o Rad Wojenn, ta skada si bdzie z osób; ja

ich nie narzucam, ale czemu nie mamy powiedzie, e yczymy
sobie, aby z jeneraów: Chrzanowskiego, Rybiskiego, Maa-
chowskiego, Sierawskiego, Ramorino, (ci) na czonków do tej

Rady wezwani byli«.

JW. Marszaek: »Wanie gos JW. Gumowskiego napro-

wadzi mnie na myl nastpujc, która, jeeli si Izba na ni
zgodzi, moe uatwi i skróci dyskusy. Wszystkie gosy byy
dotd nad ogóem, a to jest pewno, e ta materya bdzie mu-

siaa jeszcze raz na stó wróci. Poniewa wikszo jest za

Rad, proponowabym, jeeliby si Izba na to zgodzia, abymy
wybrali z pomidzy siebie trzech Czonków, którzyby si zajli

redakcy odezwy do Rzdu Narodowego, aby ten zwoa Rad
Wojenn. Gdy odezwa ta bdzie skoczona i Izbie przedsta-

wiona, bdziemy zabiera gosy co do szczegóu, n. p. ilu jene-

raów, ilu Czonków Izby Poselskiej t Rad skada bdzie;

nadto wzgldem przytoczenia niektórych powodów, które nas

do powoania tej Rady skoniy. Jeeli si Izba zgodzi na t
myl moj, moemy wybra trzech Czonków, którzy racz si

zaj zaraz redakcy tej odezwy, a my tymczasem wysuchamy
gosów, które si nad ogóem do tej materyi zapisay. e to

przerywa dyskusy zaczt, Izba mogaby przez powstanie

zdecydowa, czy mój wniosek przyjmuje ?«

Gosy: » Prosimy! prosimy !«

JW. Gustaw Maachowski: »Mam tutaj niektóre trudnoci

do przedstawienia. Sdz, e do ustanowienia takiej Rady po-

trzebna jest konferencya z Senatem. Wiadomo, e nie sama
tylko Izba Poselska, ale cay Sejm ustanowiy Wodza Naczel-

nego, wic zdaje mi si, e gdyby teraz Izba Poselska sama

ustanawiaa Rad, przesdzenie to byoby szkodliwe«.

JW. Gawroski: »Jeeli mamy wyznaczy deputacy, py-

tam si, jak do tego przyjmiemy zasad? Wielu da Rady
Wojennej takiej, któraby oceniaa postpowanie Wodza z prze-
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szoci; inni znowu chc mie tak Rad, któraby zaja si
obmyleniem rodków, jak mamy wojn prowadzi. Jeeli usta-

nowimy Rad pierwsz, któraby oceniaa postpowanie Wodza,

trzeba nam wprzód wyrzec, i straci zaufanie. Wic ta kwestya

co do zasad tej Rady powinna by przedewszystkiem rozstrzy-

gnita^
JW. Marszaek: »Nikt jeszcze w Izbie Poselskiej nie wyrzek,

aeby Wódz Naczelny nie zasugiwa na zaufanie, nikt nawet

myli nie poda, aeby zmieni Wodza Naczelnego, bo wtedy

musiaby i Senat do tego wpywa. My chcemy tylko wezwa
Rzd Narodowy, aby zwoa Rad, któraby wejrzaa w potrzeby

i ocenia niebezpieczestwo, jeeli jest jakie, i któraby oraz miaa
wzgld na przesze dziaanie Wodza. Mamy to przekonanie, e
Wódz Naczelny, przez t prób przeszedszy, tern wiksze zyszcze

zaufanie i przedstawi nam si tern wietniejsz otoczony chwa.
Czy, kiedy zapraszamy Ministrów z powodu majcych im si
czyni interpelacyi, czyli mówimy, e stracili nasze zaufanie?

Wcale nie. My chcemy si tylko owieci i wanie dlatego, e
posiadaj zaufanie nasze, chcemy im udzieli naszych myli.

Mnie si zdaje, e do tej odezwy nie jest koniecznie po-

trzebne przystpienie Senatu; to nasuwaoby zbyt solenn ce-

ch prawa tej, e tak powiem, interpelacyi i przeduyoby na-

sz czynno, która ju jest rozpoczta i wymaga szybkiego

ukoczenia^.

JW. Woowski: »Gdy gos JW. Marszaka zdaje si dyskusy
zaatwia, rozumiem, e monaby si zgodzi na t odezw, ale

trzebaby nam si wprzód na zasad jej zgodzi. Jestem zdania

JW. Wiszniewskiego, e nie powinnimy nic o przeszoci wspo-

mina, aeby nie naraa zaufania Naczelnego Wodza. Przypo-

minam to, co JW. Krysiski powiedzia, i dlatego uprasza nam
wypada JW. Niemojowskiego, aby w tym wniosku odstpi od

caego wstpu swojego. Zdanie jego zawsze szanujemy, ale

dla dobra ogóu mamy prawo spodziewa si, e odstpi od

wstpu. Czujemy wszyscy, w jak smutnych okolicznociach

si znajdujemy, i dlatego czynimy wniosek, aby Rzd Naro-

dowy, przywoawszy Wodza Naczelnego, zebra Rad Wojenn,
któraby wraz z dodanymi z Izby Poselskiej Czonkami nara-

dzia si wzgldem tego, co nam przedsiwzi na przyszo
wypada«.
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JW. lski: »Przedewszystkiem sdziem, i wypadaoby

matery t zwróci do porzdku i naprzód wniosek JW. Dem-

bowskiego i Gustawa Maachowskiego rozstrzygn, e materya

ta w Senacie dyskutowan by powinna; raz, e tyczy si osób,

które do tej Rady wybrane by maj i które przez Izb Po-

selsk cznie z Senatem wybrane by powinny; powtóre, e
Senat, równe prawo majc jak Izba Poselska, powinien do de-

cyzyi nalee. Wniosek JJWW. Dembowskiego i G. Maachow-

skiego powinien by koniecznie zwróci uwag nasz, aby nam
kiedy nie zrobiono zarzutu, e Izba Poselska przywaszczya so-

bie wadz Sejmu. Owiadczam si za ich wnioskiem, i powin-

nimy si z Senatem poczy, skoro dzi do wyboru Komisyów

nie przystpimy«.

JW. Jeowicki : »Nie dziel zdania preopinenta, aby Izba nie

miaa prawa stanowi o potrzebie Rady Wojennej. Strzeenie

bytu politycznego naley do Izby Poselskiej i jest w rku naszem.

Nie wznawiajmy tego zdania, e w rewolucyi trzeba jednego do

kierowania, trzeba gwatownych rodków, e w rku elaznym
Naczelnego Wodza cay kierunek wojny ma spoczywa. Nie

wchodz w atrybucye Wodza, jakie ma, lecz jakie mie powi-

nien. Ju niema rewolucyi; toczymy tylko wojn z nieprzyjacie-

lem naszym; cao Narodu jest w rku Sejmu. Nie dziel zdania

JW. Woowskiego, aby majca si ustanowi Rada, wchodzc
w dziaania Wodza, osabi miaa zaufanie ku niemu. Dziel zda-

nie JW. Niemojowskiego, Godebskiego i innych, e Rada ta b-
dzie dla Naczelnego Wodza tym ogniem, przez który oczyszczony

stanie z wikszem zaufaniem przed Narodem. Dziel zdanie JW.

Gumowskiego, e udziaem Rady Wojennej ma by nietylko os-

dzenie dziaa Naczelnego Wodza, ale i obmylenie rodków za-

radzi mogcych niebezpieczestwu obecnemu. Wszake Rada

ta nie na zawsze, lecz tylko na raz jeden powinna by ustano-

wiona. Poniewa day si sysze gosy jednych, aeby jeneraów'

do tej Rady nalee majcych wybiera Wódz, inne znowu,

aeby Rzd Narodowy, i inni jeszcze jakie ekscepcye wpro-

wadza chcieli, rozumiem, e Izba wymieni powinna, kto ma
ten wybór uskuteczni ?«

JW. Chemicki: »Nie ubliam talentom Naczelnego Wodza,

ani o chciach jego nie powtpiewam. Nikt nie jest przeciwko

danej Radzie Wr

ojennej. Nie widz potrzeby, aby JWT

. Nie-
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mojowski wstp wniosku swojego zmienia. Wszelkie przyjazne

stosunki ustpi winny przed dobrem ogóu. Zaszczycilimy

Wodza Naczelnego zaufaniem naszem; powinnimy si prze-

kona, o ile mu odpowiedzia. Strzemy si da najmniejszego

powodu, aby o nas nie powiedziano, emy niegodnie nasz

urzd sprawowali. Nie mog dzieli zdania jednego z szano-

wnych kolegów, abymy mieli ogranicza nasz wadz. Co
za do wyboru osób tej Rady, Rzd Narodowy wybierze za-

pewne takie, które odpowiedz jego zaufaniu. Aby za dla

tego tylko dobrze dziaa, aby nas za granic chwalili, na to

nie wypada jak miechem odpowiedzie. Mamy czeka zagra-

nicznych gazet dopiero, by si dowiedzie, co si w naszym
kraju dzieje? Na to si nigdy nie zgodz. Radmy sami o so-

bie, a jak nam si dobrze dzia bdzie, znajdziemy wiele

przyjació«.

JW. Godebski : »Szo tutaj o wyznaczenie deputacyi, któ-

raby zredagowaa adres do Rzdu Narodowego wzgldem
zwoania Rady Wojennej. Bardzo wiaty jest wniosek JW.
Woowskiego, abymy si na zasady zgodzili. Ja rozumiem,

e wiksza cz zgodzia si ju na to, e tu nie idzie o ujmo-

wanie zaufania Wodzowi Naczelnemu, e ta Rada nie jest s-
dem, ale e uczucie niebezpieczestwa i objawiona potrzeba

zaradzenia mu powoduj nami do zadania podobnej Rady,

która bdzie tylko na raz jeden celem rozpatrzenia si w po-

oeniu kraju i obmylenia rodków zaradczych. Zdaje mi si,

e w tym celu podany jest wniosek JW. Niemojowskiego; przy-

najmniej ja go tak rozumiem, e wiksza cz Izby podobnie

go uwaa i e wybrani czonkowie Rad t skada majcy
nie z innego stanowiska, tylko z tego zapatrywa si bd.
Zdaje mi si, i tu jest bardzo prosta droga. Do Izby Posel-

skiej naley wezwa Rzd Narodowy, aby stosownie do art.

10-go prawa stanowicego atrybucye Wodza, wezwa Naczel-

nego Wodza; zwoanie za Rady Wojennej do Rzdu Naro-

dowego naley. Widzielimy ju, e Rzd Narodowy zwoywa
podobn Rad i wybór powoanych wówczas do tej Rady osób

zgodny by z uczuciem caego Narodu. Do nas wic naley
tylko wezwa Rzd, aby si i teraz tern zaj. Wniosek JW.
Maachowskiego znajduj materyalny. Gdyby si Senat w ten

moment móg zebra, bardzobym si z nim zgodzi, ale wiem,
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e Izba Senatorska nie obraduje; zebranie jej przeto, gdybymy
tego zadali, nie tak by prdko nastpio, a kto wie. (aza)li

bdne rozsianie teraz tej wieci po miecie, emy si tu ze-

brali i tajnie obradujemy, nie osabi ducha, nie wzbudzi nie-

ufnoci i zego nie zrzdzi. Jestem zdania, e Izba Poselska

ma prawo wyda w mowie bdc odezw, o której wiadomo
moe Senatowi udzieli«.

JW. Gustaw Maachowski: »Kwestya przez JW. Marszaka

przedstawiona, gdybymy j przyjli, przesdziaby gówn. By-

oby to nie deliberowa, ale zabija dyskusy przed zdecydo-

waniem jej. Idzie o to, czy ma by adres do Rzdu Narodo-

wego i czy go potrzeba? Nad t potrzeb zwolna deliberowa

bdziemy. Propozycya dzisiejsza bierze swój pocztek od ma-

teryi przed szecioma tygodniami proponowanej, jest to odwet

za propozycy zmiany Rzdu, bo wniosek JW. Wartskiego po-

kazuje zupen jego analogi«.

— Gosy: »Osobisto! Od materyi! od materyi! do po-

rzdkuj —
»Dzisiejszy wniosek uczyniony na miejsce waciwej deli-

beracyi pokazuje, e wracamy i sprzecznie postpujemy prze-

ciwko dawniejszej naszej decyzyi. Aeby przyj prdzej do

celu. rozbierzmy rzecz t pod wzgldem skutków i korzyci,

jakiebymy std osign mogli, ale w materyi tak wanej,

rozbierzmy j z zimn rozwag bez namitnoci i bez wpywu
gorzkich pamitek. Powiadaj o niebezpieczestwie i przy-

czyn, powodem JW. Wartskiemu do uczynienia wniosku tego

mia by dzisiejszy nasz stan krytyczny. Tego ja nie widz.

Ju by nieraz nieprzyjaciel w Województwie Sandomierskiem;

przecie egzystujemy i wietnie; by pod murami stolicy, a nie

rozpaczalimy, i teraz rozpacza nie bdziemy. Co powie

wojsko, które walczy i ginie, e Izba pod wpywem wniosku

niepodanego, przez Rzd nie uczynionego, chce zmiany za-

prowadza? Pytam si, nie jeste to zmienia porzdek rzeczy?

Powiedziano tutaj, e Rada ta ma radzi o przyszoci; wic
bez adnego wzgldu, bez adnej przyczyny bdziemy wzru-

sza i osabia zaufanie w Naczelnym Wodzu. Nie dziel zda-

nia, abymy w tym przedmiocie bez Senatu wotowali. Zwamy,
e bez Senatu jestemy tylko poow Sejmu, jestemy Izb Po-

selsk. Jake w tym charakterze bdziemy nakazywali Rz-
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dowi zmian? Zwamy, e Senat, którego oddalenia wielu

Czonków tej Izby pragnie, bdzie moe za utrzymaniem tego

porzdku, a wic w poowie tylko zaufanie to, jakie Wódz
Naczelny posiada, wzruszymy. Nie przyspieszajmy biegu oko-

licznoci w czasach rewolucyjnych, abymy nie byli podobni

do owego nierozsdnego wonicy, który przez podcinanie koni

przyspiesza bieg wozowi z góry ju i tak szybko si tocz-

cemu. W obecnem niebezpieczestwie zamiast sia nieufnoci,

podajmy sobie rce bratnie i radmy, jak wyj z niego. Sama
myl, aby sdzi o wypadkach, planach, ma styczno i moe
by zwizana z temi wiadomociami, o których my wiedzie
nie moemy. Jak dalece zarczenia obcych dworów udetermi-

noway czas, do którego dotrwa koniecznie trzeba, aeby si
za nami wday, objani to moe Minister spraw zagranicznych.

Jeeli jest taki termin, a moe nawet bliszy, jak trzy miesice,

w którym nam obiecuj interwency, jake mona przesdza
i narusza zaufanie Wodza, kiedy wanie na tern zaley,

aeby wtenczas, gdy ta interwencya nastpi, zastaa nas jeszcze

silnymi. Jeeli koniecznie ma by ta Rada, nieche przynaj-

mniej nie Rzd, ale my j mianujemy, bo my widzimy ca
wano tej kwestyi. Wybierzmy t Rad, niech wejrzy w prze-

szo, aby powzi to przekonanie, czy niebezpieczestwo

dzisiejsze jest tak wielkie; niech do tej deputacyi nie nale
ci, którzy nie posiadaj zaufania, a co do wojskowych, niech

bd wybrani nieparcyalni; niech bdzie deputacya, któraby

zapewnia Naczelnego Wodza, e Naród pokada zupene zau-

fanie w nim i w wojsku i e w momencie niebezpieczestwa

spoglda na nich z tern zaufaniem, z t spokój noci, jak nie-

gdy senat rzymski w grocych niebezpieczestwach na

legie swoje spoglda, a wtenczas wzem braterskim po-
czone wojsko i Naród wtpi o losach Ojczyzny nie bd
mogli«.

JW. Marszaek: »Moeby dobrze byo zadecydowa t kwe-

sty, której jeszcze nie podaj, tylko przedstawiam Izbie, czyli

odezwa do Rzdu Narodowego wzgldem zwoania Rady Wo-
jennej ma wychodzi od Izb poczonych, czyli te od samej

Izby Poselskiej ?«

JW. Godebski: »Gdyby tu szo o jak uchwa sejmow,
o nowe prawo tyczce si atrybucyi Naczelnego Wodza, zape-
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wne bez Senatorskiej Izby nie moglibymy go stanowi, gdy
w poczonych Izbach atrybucye Wodza Naczelnego uchwa-

lone zostay. Nie idzie tutaj o ustanowienie prawa zmniejsza-

jcego atrybucye Wodza Naczelnego, bo lekkomyln i nie-

rozwan byoby rzecz osabia to zaufanie, jakie w nim

wojsko i Naród pooy. Ja zupenie z innego stanowiska rzecz

t uwaam. Ja sam mam go za uczciwego, gorliwego, wia-
tego i dobrego patryot, i dlatego wanie chciabym, aby si
z nim ta Rada nad obecnem niebezpieczestwem naradzia.

Nie jest to wkrada si w jego atrybucye; nie idzie tu o zmian
Naczelnego Wodza, ani te Rada, której damy, bdzie s-
dem. Nakoniec mam honor zwróci uwag Izby, e gdybymy
cznie z Senatem w tym przedmiocie decydowa chcieli, zrz-

dzilibymy moe wielkie ze, bobymy ju dzisiaj rozpocztej

czynnoci dokoczy nie byli w stanie, a tymczasem puszczone

po ulicach wieci mog rozdrani namitnoci, nieufno po-

wikszy i rozprzdz wzy Naczelnego Wodza z wojskiem,

a wojska z nami, kiedy my winnimy utrzymywa harmoni.
Jestem wic zdania, aebymy duej materyi tej nie odwlekalk.

JW. Roman Sotyk: »Jeeli idzie o wysanie deputacyi do

Naczelnego Wodza, wic jestem tego zdania, i my sami usku-

teczni to moemy; jeeli za idzie o Rad z Posów i jene-

raów, która czyliby przez nas, czyli te przez Rzd Narodowy
mianowana by miaa, jestem tej Radzie przeciwny. Jednake
nie spuszczajc si na moje wiato, radzibym, aby z Izby

Poselskiej wysana bya deputacya do Naczelnego Wodza dla

rozpoznania, czyli Rada ta jest potrzebna lub nie?«

JW. Gustaw Maachowski: » Popieram zdanie JW. Sotyka.

Jeeli deputacya ta ma si ograniczy na zebraniu pewnych
wiadomoci, na prostem zniesieniu si z Wodzem Naczelnym,

my sami to bez wpywu Senatu uskuteczni moemy; jeeli

za mamy nakazywa zwoanie Rady, sdz, e to moe by
tylko przedmiotem caego Sejmu, t. j. obu Izb«.

JW. Dembowski: »Dwa gosy poprzednie wyjaniy rzecz

dostatecznie, e Izba Poselska sama przez si nie moe pole-

ca Rzdowi zwoanie Rady Wojennej, tylko cznie z Sena-

tem. Gdy jeden z Czonków Izby doniós wanie, e Senat jest

zebrany, rozumiem, i powinnimy si poczy dla wydania
podobnej do Rzdu odezwy«.
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JW. Szaniecki: »Ta kwestya, któr tu poprzednie gosy
rzuciy, podobna do tej: czy mamy prawo interpelowa Mini-

strów w Izbie swojej bez wpywu Senatu? Jeeli nam nikt

prawa tego nie zaprzecza, wic te mamy prawo zada potrze-

bnych wiadomoci od Naczelnego Wodza. Podug mnie nie jest

to co innego, jak interpelacya, bo to jest sama ch nasza dowie-

dzenia si, czyli te pogosy, od wojska do publicznoci

dochodzce, maj ugruntowan zasad, lub nie? Tego si
dowiedzie chcemy od Naczelnego Wodza lub od Rzdu Naro-

dowego; jest to zatem gatunek interpelacyi na pimie. Nie po-

trzebujemy tu adnych nadzwyczajnych rodków; nie sdz
aeby to bya Rada Wojenna, bo skoro maj nalee do niej

Czonkowie z Izby, czonkowie z Rzdu, wic nie jest t Rad,
jak zwouje Wódz Naczelny w czasie swoich operacyi wojen-

nych. Jest to bardziej gatunek wspólnej narady w czasie gro-
cego niebezpieczestwa, i czonkowie ci nie potrzebuj nam wy-

jania adnych planów; krótko powiedz: Koledzy! przekona-

limy si, e niema adnego niebezpieczestwa, o jakiem odgos
w publicznoci si rozchodzi; rodki wszystkie s przewidziane,

i troskliwo wasza moe by zupenie zaspokojona. Nie widz
przeto, aby do wyznaczenia takiej deputacyi naradza si z Se

natem. Z naszej Izby wychodzi ta deputacya, dowodzi bdzie
naszej troskliwoci, a jeeli Senat podziela z nami t sam tro-

skliwo, moe wysa podobn od siebiecc

JW. Niemojuwski: »Zgadzam si zupenie z JW. Szanieckim;

to jeszcze dodaj, e w tym przypadku nie mamy adnego po

wodu porozumiewania si z Senatem. S przepisane przypadki,

kiedy w poczonych Izbach mamy prowadzi dyskusy, a mia-

nowicie, kiedy projekt do prawa w jednej Izbie przyjty, a w dru-

giej odrzucony zostanie; lecz wniosek ten do tej kategoryi

nie naley, a zatem powinnimy si sami nim zaj. Co do

samego wniosku, zdaje mi si, e za podstaw dyskusyi suy
powinien ten wniosek, jaki zrobiem, a odczytanie go moe
dyskusy przybliy do koca; i tak wniosem:

1. Aby Rzd Narodowy zosta wezwany do zwoania Rady
Wojennej, któraby obecne niebezpieczestwo i rodki obrony

rozpoznaa.

2. Aby z Izby Poselskiej ustanowiony zosta komitet przy

teje Radzie Wojennej.
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Jest to tylko wykonanie art. 10-go prawa stanowicego

atrybucye Wodza Naczelnego^.

JW. Chemicki: »Nie dziel zdania tych, którzy daj po-

czenia Izb, bo tu nie idzie ani o zmian Wodza, ani o wybór

nowego. JW. Niemojowski wniós tylko, aby Izba wysaa de-

putacy do Naczelnego Wodza. Rozumiem, e Izba samej so-

bie uchybia nie moe, e Izba ma prawo da, aby Wódz
Naczelny da jej objanienia, jakich od niego da bdzie.

Nakoniec podobniej jest, aby Wódz Naczelny w Izbie stawa,

anieli Izba do niego posyaa*.

JW. Nakwaski: »Nie dziel zdania JW. Dembowskiego,

Maachowskiego i Sotyka, a zgadzam si z zdaniem JW. Sza-

nieckiego. Sdz, e w podobnych wypadkach mamy ju pre-

judykata, w czem odwouj si do samego JW. Marszaka.

W tym wzgldzie pooona kwestya przeciga dyskusy,

i w niej zwok widz, nie denie do zaradzenia gro-
cemu niebezpieczestwu. Sdz przeto, i nam wypada jak

najprdzej rozstrzygn t kwesty, któr wniós JW. Maa-
chowskie

JW. Morozewicz: »Podug syszanych tutaj gosów okazuje

si groce krajowi niebezpieczestwo, a skoro tak jest, zdaje

mi si, e Izba nie moe temu zaradzi przez rodzaj interpe-

lacyi. Przedmiotu tego w aden sposób za interpelacy uwaa
nie mona. Interpelacya jest skutkiem uwag, spostrzee, jakie

Czonkowie Izby pojedynczo czyni; nigdy za interpelacya

nie wypywa z decyzyi. Dalej interpelacya jest wtenczas,

kiedy si da objanie przez organ Izby, nie za, kiedy si

Czonków Izby deleguje, zwaszcza, gdy w obecnym przy-

padku mogca nastpi zmiana w atrybucyach Naczelnego

Wodza bdzie skutkiem, wypywem tej delegacyi. Tutaj jest

rodzaj rozbioru kwestyi, czy Wódz Naczelny dopenia swoich

obowizków, lub nie, czy zasuguje cigle na zaufanie, czego

skutkiem bdzie, czy moe dalej powierzon mu wadz pia-

stowa? Decyzya zatem wzgldem tej delegacyi w aden spo-

sób nie moe w Izbie nastpi, lecz musi by przedmiotem

dyskusyi w zupenym Sejmie, t. j. w Izbach obudwóchcc

JW. Modliski: »Wanie to samo chciaem powiedzie, co

JW. Morozewicz. Oprócz tego zdaje mi si, e naley nam
by spokojnymi, gdy niema adnego niebezpieczestwa; byem
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bowiem wiadkiem, jak nieprzyjaciel przeprawia si na lewy

brzeg Wisy, a przeprawa nie bya mu wcale bronion, a za-

tem sdz, e przeprawa ta nastpia wskutek planu Naczel-

nego Wodza«.

JW. Biernacki: »Do powodów, dlaczego deliberacya Izby

Poselskiej z Senatorsk jest niepotrzebna, to dodam, e depu-

tacy t bardzo waciwie i trafnie JW. Szaniecki z interpe-

lacy porówna. danie podobnych raportów jest w zwyczaju

we wszystkich konstytucyjnych rzdach, dzieje si w Anglii,

Francyi, i zawsze na danie jednej Izby. Gdybymy si za
do wydania w tym wzgldzie decyzyi naszej poczyli z Se-

natem, danie podobne wychodzce z Izb obudwóch byoby
daniem zmiany Wodza. Mona przypuci, e raport tej de-

legacyi da powód do jakiej uchway, lecz czyli std wypada,

aby wprzód Izba cznie z Senatem radzia? Wszak obudwom
Izbom suy równe prawo inicyatywy. To samo osignby
mona przez napisanie do Wodza, ale gruntowniejsze s wia-

domoci, gdy z wspólnej narady wychodz«.
JW. Godebski: »Na gos JW. Morozewicza odpowiadajc,

owiadczam, e wanie deputacy t uwaam z tego samego

stanowiska, jak JW. Szaniecki, za interpelacy. W obywatel-

skim kraju, gdzie idzie o zaradzenie niebezpieczestwu, nigdy

w rzeczach publicznych o zbyteczn troskliwo Reprezentan-

tów obwinia nie mona. Deputacya ta osdzi, czyli jest nie-

bezpieczestwo, lub nie, i naradzi si nad rodkami zapobiedz

mu mogcymi. Jeeliby wskutku tych narad pokazao si, e
zmiany jakowe s potrzebne, prawo a nadto jasne daje nam
w tym wzgldzie przepisy, kiedy obiedwie Izby dziaa maj.
Teraz za z tego stanowiska rzecz t uwaajc, rozumiem, e
Izba ma prawo sama od siebie deputacy t wyznaczy^.

Gosy: »Prosimy o wotowanie!«

JW. Swirski: » Kwesty a, jaka tutaj rzucon zostaa, natu-

ralnie pocigaa za sob wybranie rodków. rodki nie dadz
si zaspokoi przez same sowa, tylko przez ustaw, któraby

je nakazywaa, albowiem s wadze, jak np. Wódz Naczelny,

którym gdybym ja by, a gdyby mi kto nieprawnie przyszed

z zapytaniem jakiem, wyznam, ibym nie zda sprawy, bo tylko

na mocy prawa mona spraw publiczn na szwank naraa.
By moe, e gdy Wodza Naczelnego nie przez prawo zapy-
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tamy, by moe, powtarzam, e nam odmówi tómaczenia si,

albowiem on nie jest w stanie i nie powinien wykrywa pla-

nów swoich, dlaczego pozwoli nieprzyjacielowi przej na lewy

brzeg Wisy. Jeeli jest ze, jeeli chcemy temu zomu stano-

wczo zaradzi, nie moemy si o tern naradza w tej Izbie,

tylko w obudwóch. Tak za zapytywa Naczelnego Wodza,

zwamy, czy nie skompromitujemy Izby, bo danie tómaczenia,

nawet odpowiedzi, zaleaoby od jego woli. Jeeli skutek ma
wynikn, decyzya w tym przedmiocie koniecznie z Izb obu-

dwóch wychodzi powinna«.

JW. Marszaek: »Nie idzie tu o uchwalenie prawa; my
damy tylko wyjanienia o pooeniu kraju pod wzgldem
wojennym, wic tu, powtarzam, nie uchwalamy adnego prawa,

i nie widz potrzeby, aby si Izby koniecznie czyy. Wszak
kada pojedynczo moe da wyjanienia od Naczelnego

Wodza za porednictwem Czonków Izb i Czonków Rzdu Na-

rodowego^

JW. Chemicki: »Podzielam zdanie JW. Marszalka, e tu

nie bdziemy stanowili adnego prawa, a zatem nie masz po-

trzeby czenia si z Senatem. Z tern wszystkiem moemy po-

sa do Senatu, a moe zechce ze swojej strony Czonków do

tej delegacyi upowani; wszak kiedymy dawniej do Naczel-

nego Wodza deputacy zaprojektowali, to i Czonkowie Senatu

do niej naleeli «.

JW. Slaski : »Wanie, i trzeba nam z Izby Czonków
wybra, rozumiem, e do tej Komisyi, — bo ja innego nazwiska

nie przypuszczam, jak Komisyi,— i Czonkowie Senatu nalee
powinni. Jeeli ta Komisya ma mie zupenie prawn drog,
w aden sposób od tego wyama si nie moemy, aebymy
j bez Senatu stanowili. Co do wniosków niektórych kolegów,

którzy rzecz t porówna chcieli z interpelacy. zdania tego

nie dziel i rozumiem, i wtpliwo t JW. Morozewicz wy-

jania.

— Odezwao si tutaj k i i k a gosów, e Komisya ta nie

jest sdom. —
»Ja rozumiem, i jest upowanion wejrze w dziaania

Naczelnego Wodza, i my to na mocy zdania sprawy tej Ko-

misyi wzgldem Naczelnego Wodza stanowi bdziemy. Gdy
wic teraz jest Senat zebrany, a cznie z Senatem stanowi
Dyaryusr T. VI. 5
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nam wypada, nie zaszkodzioby rzecz t Senatowi przed-

stawi^.

JW. Wyk: »Gdyby tutaj szo, jak mówi J\V. Godebski,

o naradzenie si nad istniejcem niebezpieczestwem, zgodzi-

bym si na wybranie deputacyi, lecz wniosek JW. Niemojow-

skiego nietylko do tego dy. Wniosek ten oskara Naczelnego

Wodza za czynnoci zaraz po 31 marca. Tu nie idzie o samo

tylko zaradzenie grocemu niebezpieczestwu, ale o struty-

nowanie czynnoci Naczelnego Wodza, a kiedy idzie o slru-

tynowanie, sami dziaa nie moemy. Nie mona tego porówna
z interpelacy; do interpelacyi bowiem mamy Ministrów, a nie

Naczelnego Wodza. Gdy udajemy si do tego kroku, yczy-
bym, aby Komisya ta naradzaa si jedynie nad istniejcem

niebezpieczestwe(m), a gdy chcemy wyznaczy Rad, któ-

raby ocenia czynnoci Wodza, sdz, e nie moemy bra
tego sami na siebie, my, którzy jestemy jedn tylko Izb
w Sejmie«.

JW. Kaczkowski: »Z dowiadczenia uczmy si; niech nam
i to teraz posuy. Gdybymy chcieli zmienia Naczelnego Wo-
dza, wypadaoby poczy si z Senatem, a zatem zdaje mi si,

e ci, którzy w tej potrzebie nie chc uwaa prawa, nie y-
cz sobie wcale zmiany Naczelnego Wodza, ale ci moe, któ-

rzy to prawo wywouj. Co si tyczy deputacyi, znowu do

tego dowiadczenia odwoa mi si przychodzi, e si adna
nie udaa. Widziaem deputacy do Dyktatora, deputacy nad

brzegi Wisy; jak jedna, tak i druga si nie udaa. Radzibym
i t deputacy odoy a nad brzegi Dniepru i Dwiny«.

JW. Nakwaski: »Raczcie sobie, panowie, przypomnie, e
w d. 18 grudnia r. z. sama Izba Poselska wyrzeka bez odwo-

ywania si do Senatu. Pytam si tych samych, którzy udawali

si do Senatu, a midzy tymi, zdaje mi si, i by sam JW.
Gustaw Maachowski, czyli ta deputacya pytaa si Senatu,

czyli Senat nieochybnem i niezmiennem postanowieniem zechce

rewolucy za narodow uzna? Pylam si, czyli Izba, oczekujc

tej odpowiedzi, nie uznaa rewolucyi za narodow? Co
gosu JW. Wyka, który powiedzia, i jest w czci prze-

ciwko wnioskowi JW. Niemojowskiego dlatego, e nie moe
si zgodzi na jego motywa, odpowiadam, e motywa s mo-
tywami, i te s wasnoci JW. Niemojowskiego; tu za idzie
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o to, czy sian dzisiejszy wymaga, abymy postanow iii Rad?
Nie wchodzc przeto w motywa wniosku JW. Niemojowskiego,

powiedzmy, czy ma by Rada, lub nie?«

JW. Zwierkowski: »Uwaam. e dobrze byoh . \ bymy
przez grzeczno drug Izb zawiadomili, czyli chce do tej

decyzyi nalee. My nie chcemy osabia zaufania w Naczelnym
Wodza, ale, owszem, chcemy je wzmocni. Lecz v tnie te-

raz do Sen.» i azarn za bezskuteczne, albowiem zajmuje si
wyborem Komisyów, czego przerywa nie mona, a zatem mu-
sielibymy czeka. Chcie wic do tego wpywu Senatu, bioby
to jedno, co da, by wniosek odrzuci^.

JW. Marszalek: )>Dyskusya jest ju : zamknit; stpimy
do wydania decyzyi naszej. Odczytuj kwesty, któr izbie

poddani pod rozstrzygnienie, jeeli po odczytania j tizi

si na ni. Kwestya jest nastpujca: Kto jest zdania, i
d e c y z y a Izby bez u c z e s t n i c i w a Senatu zapa
i w skutku jej o d e z w a do R z a d u Narodowego prze-

sa a b y m o e ?«

G i o s y : » Zgod a ! zgod a !«

T kwesty podda nastpnie JW. Marszaek do rozstrzy-

gnienia Izbie przez powstanie, lecz gdy w powstaniu po-

kazaa si wtpliwo, przystpiono do imiennego
wotów a n i a przy pooeniu nastpujcej kwestyi: »K t o jest
zdania, i d e c y z y a Izby bez uczestnictwa Senatu
zapa i wskutku jej odezwa do Rzdu Naród o-

w e go p r z e s a n a by moe, affirmative; k t o p r z e-

c i w n y temu, n e g a t i v e «.

Województwo Krakowskie. P o sowie : JJWW. Teodor l-
ski negafc. Wiktor uniewski negat. Micha Gostkowski negat.

Deputowani: JJWW. Fra. Jaboski afiir. Jan Olrych Szanie-

cki affir.

Województwo Sandomierskie. Posowie. JJWW. Antoni

Libiszewski negat. Roman Sotyk negat. Gustaw hr. Maachowski negat.

Deputowani: JJWW. Fra. Chomentowski negat. Ignacy ele-
ski negat. Ludwik empicki negat. Jan Posturzyski negat. Jan Gratkow-

ski affir.

Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Bonawentura
Niemojowski affir. Stan. Kaczkowski affir. Floryan Suchecki affir. Kantor-

bery Tymowski affir. Wad. hr. Ostrowski affir.

Deputowani: JJWW. Alojzy Biernacki affir. Józef Ziemieki affir.

Ksawery Biedrzycki affir.
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Województwo Lubelskie. Posowie: JJWW. Kalikst Moro-

zewicz negat. Ksawery hr. Niesioowski affir. Ignacy Bielski negat. Alojzy

hr. Poletyo negat. Józef Swirski negat. Tomasz br. Wyszyski negat.

Feliks Doliski negat.

Deputowani: JW. Adam Fritsch negat.

Województwo Pockie. Posowie: JJWW. Jan Turski affir.

Maryan Cissowski negat. Konstanty Witkowski affir. Wincenty Chemi-
cki affir.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski negat. Kajetan Kozow-
ski negat. Klemens Witkowski negat. Wojciech Chobrzyski negat.

Województwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Szymanowski affir. Konstanty Jezierski affir. Jan Rostworowski negat.

Jakób Okcki negat. Antoni Plichta affir. Fra. Dbrowski affir. Ignacy

Starzyski affir. Adam uszczewski negat. Fra. Trzciski affir. Eugeni

Subicki affir. Józef Modliski negat.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski affir. Jakób Piotrowski negat.

Dominik Krysiski affir. Józef Brinken affir. Micha Piotrowski affir. Wa-
lenty Zwierkowski affir. Ludwik Lutostaski affir. Fra. Woowski affir.

Ksawery Czarnocki negat. Augustyn Morzkowski affir. Wojciech Chodecki

affir. Antoni Zawadzki affir. Walenty Zwa affir.

Województwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Feliks Mar-

kowski negat. Fra. Zalewski negat. Wad. Zawadzki negat. Ignacy W-
iyk negat. Józef hr. Maachowski negat.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski negat. Feliks Gumow-
ski negat.

Województwo Augustowskie. Posowie: JJWW. Antoni

Bykowski affir. Józef hr. Starzeski negat. Franciszek Kisielnicki affir.

Wincenty Gawroski negat. Jan Floryanowicz negat.

Deputowani: JW. Jakób Klimontowicz affir.

Województwo Woyskie. Posowie: JJWW. Narcyz hr.

Olizar affir. Ksawery Godebski affir. Stan. hr. Worcell affir.

Województwo Podolskie. Posowie: JJWW. Aleksander Je-

owicki affir. Ksawery Sabbatyn affir. Henryk Nakwaski affir.

Województwo Kijowskie. Posowie: JJWW. Wincenty hr.

Tyszkiewicz affir. Herman hr. Potocki negat. Daniel Tchorzewski negat.

Jakób Malinowski affir. Józef Bohdan Zaleski affir.

JW. Marszaek : »A zatem w s k u t k u wotów ani po-

kazao si 45 affirmative, a 40 negative, i wikszo-
ci Izba zdecydowaa, aeby odezwa do Rzdu
Narodowego wygotowana bya bez uczestnictwa
Senatu. Jednakowo bybym zdania, aeby odezwa ta trans-

misoryjnie Senatowi komunikowan bya, aby Senat, jeeli ze-

chce, od siebie podobn uczyni. Nastpnie wypada nam zgo-

dzi si na zasad, aby Czonkowie majcy si zaj wy-
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gotowaniem tej odezwy wiedzieli, na jakiej zasadzie si

oprze«.

JW. lski: »Przedewszystkiem wypada nam zdecydowa,

czy odezwa ma by wygotowana i Rzdowi Narodowemu
przesana ?«

JW. Marszaek: »Kto jest za tern, aby odezwa wy-

gotowana i Rzdowi Narodowemu przesana bya,
powsta raczy«.

Znaczna wikszo powstaa.
JW. Nismojowski: »Syszaem z jednej strony, aby wyranie

powiedzie, i Rada Wojenna nie ma si wdawa w przeszo,

z drugiej strony, aby si nie wdawaa w przyszo. Z tych

uwag wypada, i nie powinno by adnej. Poniewa zdecydo-

walimy ju, i ma by Rada, i odezwa do Rzdu Narodowego

przesana, odczytam wniosek mój; moe z niego Izba wypro-

wadzi zasad, o któr idzie.

1. xVby Rzd Narodowy zosta wezwany do zwoania Rady

Wojennej, któraby obecne niebezpieczestwo i rodki obrony

rozpoznaa.

2. Aby z Izby Poselskiej ustanowiony zosta komitet przy

teje Radzie Wojennej.

Jestem w ogólnoci za tern, aby Rzdowi Narodowemu
nie przepisywa adnych w tym wzgldzie zasad. Wszak zwo-

ywa ju raz podobn Rad; tych samych form i teraz trzyma

si moe«.
JW. Marszaek; »Do gosu JW. Niemojowskiego dodam

sów kilka. Mamy ju prejudykaty, i Czonkowie Izby w po-

dobnych radach wojennych zasiadali, i tak: gdymy po zo-

eniu Dyktatora, Naczelnego Wodza obierali, bya Rada Wojenna

z Rad Najwysz, którym dodana bya deputacya sejmowa«.

JW. Gustaw Maachowski : »Wanie z przytoczonych przez

JW. Niemojowskiego powodów jestem przeciwko Radzie Wo-
jennej. Niektórzy daj, aeby nie wgldaa w przeszo; inni

okazali znowu niebezpieczestwo wgldania w przyszo. Mo-

jem zdaniem, s tutaj dwie kwestye do rozstrzygnienia: pierwsza,

czyli ma by Rada Wojenna? druga, kto do niej czonków wy-

biera bdzie ?«

JW. fcrszaek: »Pierwsza kwestya jest ju zadecydowana«.
f

. Karkowski: »Moe nigdy tak dugo materya adna
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nie toczya si, jak dzisiaj. Lecz bdcie panowie cierpliwi.

Jako ojciec majcy dwróch synów i dwóch ziciów w wojsku,

stan obecny czuj moe wicej od wielu innych, lecz uwaam,
e wniesiona materya nie jest dosy jasna, e wielu na ni
przygotowanych byo, nas za trafia znienacka. Idzie tu o to

teraz, kto ma stanowi t Rad. Pozwólmy sobie powiedzie,

e w Rzdzie nie pokadamy ufnoci. Kiedy ta skarga podana

jest przez Posa, i z tej strony dowiadujemy si o grocem
nam niebezpieczestwie, byby to moe z naszej strony gatu-

nek, jakiej ulegoci dla Rzdu, gdybymy mu zostawiali mo-

no wybrania Rady, kiedy on nie dopeni swojej powinnoci.

Co do zasad tej Komisyi, z boleci przychodzi mi wspomnie,

e ju dzisiaj zwycistwa i inne odniesione nad nieprzyjacielem

korzyci niewiele nas obchodz. Widzimy, e kiedy zabrane

zostanie 1200, 1300 niewolników, to ju to teraz za nic uwa-

aj, i to czsto z ust nawet byych jeneraów sysze si daje.

8 'adamy tutaj jak jedn famili: dlatego moemy sobie po-

wiedzie, e w tern jest jaka niech, jaki interes prywatny.

Jeeli do tej Komisyi maj nalee Czonkowie z Izby Posel-

skiej, radzibym, aby do niej po jednym z kadego Wojewódz-

twa wybrano, bo zdaje mi si i to spostrzega, e w niektórych

jewództwach wicej pokazuj nieufnoci do Naczelnego Wo-
dza, jak w innych; niech ci zatem Czonkowie wybior jene-

raów do Rady Wojennej, bo i midzy jeneraami widzimy

wielu, którzy od suby oddaleni zostali; ci instyguj, nieci

siej. Gdyby ci mieli udzia w Radzie Wojennej, nie mieli-

bymy tego rzetelnego wyjanienia stanu rzeczy, o jaki nam
idzie. Mnie aden zwizek z Naczelnym Wodzem nie czy;
mówi zupenie bezinteresownie, wszak znam niektórych czon-

ków teraniejszego Rzdu, jednak od czasu, jak ich powoalimy
d i obowizków, z adnych z nich nie widziaem si, bo oni

maj swoje zatrudnienia, Ale powtarzam, e w Radzie tej Wo-
jennej nie mog mie udziau ci jeneraowie, którzy dla jakich-

k dwiek bd powodów od suby oddaleni zostali, bo ci rzucaj

ty i ko niepotrzebne wieci i niezgod siej. Nad to, co powie-

dziaem, nie mam nic wicej cloda«.

JW. uszczewski: »Bardzo wchodz w myl preopinenta,

b '.> jeeli ma by wybrana deputacya, ja jej celu nie mog ina-

>j rozumie, tylko jak gdyby miaa stanowi o oddaleniu
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Naczelnego Wodza. Samo przez si ma si rozumie, ze jeeli

mamy nadal projekta do dalszej kampanii podawa. Wódz Na-

czelny albo je przyjmie, albo nie. Jeeli przyjmie, partya utrzy-

mujca jego stron zwyciy. Nie rozumiem zatem, aeby rzecz

ta bya maej wagi, i sdz, e w niej naley postpowa
z wszelk bezstronnoci«.

JW. Morozewicz: »I)o gosów preopinentów to jeszcze do-

daj, i jestem jak najmocniej za tern, aeby Czonków do tej

deputacyi sama Izba wybieraa, czyli to Izba bezporednio

zajmie si ich wyborem, czyli te wybór ich organom swoim
powierzy.

JW. Desnliowski : »Zupenie w sprzecznem pooylimy si

stanowisku. Któ bliej, jak Rzd Narodowy, powinien by
ohznajmiony o niebezpieczestwie, i co od Rzdu do nas po-

winno byo przyj, to przeciwnie wychodzi od nas do Rzdu.
Jeeli Wódz Naczelny nie chcia si znosi z Rzdem, Rzd
powinien nas o tern zawiadomi. Wprzód wypadaoby zapyta

si Rzdu, czyii ta Rada jest potrzebna, lub nie. Jeeli s jakie

niebezpieczestwa, te zostaj zawsze w stosunku z nerwami
czowieka; nie kady moe miaem czoem zapatrywa si na

niebezpieczestwo. Jeeli deputacya ta siy fizyczne rachowa
bdzie, to wypadnie tak, jak za dyktatury, kiedy Chopicki ma-

jc trzydzieci tysicy wojska, powiedzia, e nie powinnimy
si targn na olbrzyma pónocy. A zatem sdz, i Rzd Na-

rodowy powinien nas naprzód zawiadomi, czyli jest jakie nie-

bezpieczestwo ?«

JW. Worcell: » Wanie w tej chwili zabieram gos, kiedy

mi odpowiedzie wypada. Kiedy brzmia wniosek JW. Niemo-

jowskiego, i ma by Rada, któraby to rozpoznaa, obecne nie-

bezpieczestwo i rodki zaradcze obmylia, wanie, kto tylko

jest Polakiem, innego rodka nie móg widzie, jak poddanie

tej materyi pod rozbiór ludzi, odpowiednie znajomoci mie
mogcych. Nie idzie o to, abymy dali ukadów lub zgody

z Rosy, bo nad to nie byoby adnego wikszego niebezpie-

czestwa. Samo przychylenie si do wniosku JW. Niemojow-

skiego jest rkojmi, e nikt tu z nas o ukadach nie myli,

i o to tylko wanie idzie, aby reszt ludu zabezpieczy od

tego pooenia, w którem niejeden zachwiaby si w determi-

nacyi swojej«.
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JW. Wyk: »Juemy zadecydowali, e ma by odezwa

do Rzdu Narodowego; wnosi wic teraz pytanie, na co ta

odezwa, po co, dla czego, ju zapóno. Jedni z Czonków s
zdania, aby Rada ta nie wgldaa w przeszo, inni, aby nie

wgldaa w przyszo; godzc tak podzielone zdania owiad-
czam, i kiedy nie moemy trutynowa przeszoci, ani przyszoci,

moemy wejrze w teraniejszo, bo midzy czasem przeszym

a przyszym jest czas teraniejszy, nad którym wanie Rada ta

zastanawia si bdzie, i co wanie odpowiada duchowi wnio-

sku JW. Niemojowskiego. Nastpnie rzucona bya kwestya:

kto bdzie do Rady tej nominowa czonków wojskowych?

Zdanie kilku z nas byo, ebymy my nominowali; JW. Nie-

mojowski chcia, eby Rzd Narodowy ich wybra; ja za sdz,
o poniewa to bdzie narada, i narada ta ma si w Rzdzie
odbywa, a zatem n ajstosów niej, kiedy czonków do tej narady

Wódz z Rzdem wybierze. Co si tyczy Czonków z Izby Po-

selskiej, zgadzam si z zdaniem JW. Marszaka, aby z kadego
Województwa jeden by wybrany, aby tym sposobem zdania

byy bezparcyalne i aby kade Województwo miao w tej na-

radzie udzia«.

JW. Marszaek: »Poniewa bdziemy rozbiera jeszcze

redakcy odezwy, gdy nam przedstawiona bdzie, jabym si

omieli zaproponowa zasad, podug której ta odezwa ma
by uoona. Odczytam j: »Zdanie wyjanienia o po-

oeniu kraju we wzgldzie wojennym, a to za po-

rednictwem Rady zoonej z Rzdu Narodowego
z Wodzem, Czonków Izby po jednym z kadego
Województwa i jeneraów, których tene Rzd
Narodowy z Wodzem i Czonkami Izby wspólnie
w y b iorcc

JW. Woowski: » Wanie dlatego, e obradujemy jako Izba

Poselska, nie za jako Sejm w komplecie, nie zdaje mi si,

aeby Rzd Narodowy z Wodzem i z Czonkami Izby mieli

wybiera jeneraów, albowiem to sprzeciwiaoby si widocznie

art. 10 mu uchway stanowicej atrybucye Wodza Naczelnego.

Jestem zdania, aeby Rzd Narodowy z Wodzem wybrali Rad,
do której aeby nasi Czonkowie byli dopuszczenia

JW. Zwierkowski: »Dziel zdanie JW. Woowskiego, lecz
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sdz, i w zasadach przez .IW. Marszaka odczytanych trzeba

doda: i nad rodkami obron y«.

JW. Maachowski: »Gdyby odrazu kwestya stana bya
na tem miejscu, jak teraz stoi, bylibymy j odrazu przyjli.

Teraz trzeba nam si stara, aeby wszelka obawa usunit
zostaa, dlaczego radzibym, aeby w odezwie do Rzdu Naro-

dowego zamieszczone byo, e cho damy Rady, niczem si

jednak zaufanie nasze nie zachwiao.

JW. Niemojowski: »Gdybymy si usprawiedliwiali, mo-

gaby by porozumienie, e niezaufanie byo powodem do

tego. Wniosek by motywowany, przyznawalimy zautanie

Wodzowi. Wniosek nie rozbiera czynnoci Wodza i by
wnioskiem pojedynczego Czonka, który myla i dopenia
obowizku swojego; dlatego Izba nie ma prawa adnych owiad-

cze czyni, i jestem zupenie przeciwny wnioskowi JW. Ma-

achowskiego^

JW. Marszaek: »Jeeli Izby zgodz si na t zasad, któr

odczytaem, zaprosibym trzech Czonków do zredagowania

odezwy«.

JW. lski: »Tutaj potrzeba zadecydowa, jak Rzd ma
postpi w wyborze jeneraów. Wiadomo nam. i wielu jest

jeneraów niechtnych. JW. Markowski wspomina o malkon-

tentach w wojsku zostajcych na retrecie; chciabym, aeby Izba

zadecydowaa, e ci i tym podobni do Rady tej nalee nie

maj. Wódz Naczelny ma jedn pit cz gosu w Rzdzie
Narodowym; czterech innych czonków przewa go. Niechaj

za nimi jeszcze pójd i nasi Czonkowie: wybrani by mog
tacy, którzy, chcc jego zniesienia, sprowadz najzgubniejsze

skutki na nasz Ojczyzn. Trzeba zapobiedz, aeby jeneraowie

niechtni do tej narady nie naleeli«.

JW. Marszaek: »Dla zaspokojenia troskliwoci JW. l-
skiego mam honor zwróci uwag jego, e ci wojskowi bd
wybierani przez Rzd Narodowy z Wodzem Naczelnym. Mo-

emy si wic spuci na patryotyzm, delikatno i szlache-

tno uczu Rzdu Narodowego, i nie bdzie wybiera osoby

interesowane, ale wolne od wszelkiego wrpywu i od widoków
osob i styeh «.

JW. lski: »Odstpuj od wniosku mojego«.

f. Marszaek: »Odczytam Izbie jeszcze raz zasady odezwy.
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aby wzgldem nich decyzy swoj przez powstanie objawia:

» d a n i e wyjanienia o pooeniu k r a j u w e wzgl-
dzie wojennym, a to za porednictwem Rady zo-
onej z Rzdu Narodowego z Wodzem, Czonków
Izby po jednym z kadego W ojewództwa i wojsko-
wych wybranych p r z e z R z d Narodo w y z Wodze m «.

Kto popiera te zasady, powsta raczy «.

— W i k s z o powstaa. —
»A wic skoro zasady do tej odezwy Izba wikszoci

przyja, zapraszam na redaktorów J J W W. Gustawa M a a-

chowskiego, N i e m o j o w s k i e g o i Krysiskiego. Nadto

upraszam Izby, aby kade Województwo samo z siebie wybrao
po jednym Czonku, którzy w tej Radzie zasiada bd. Czy

zgadza si Izba na to, aby wybór na czonków Rady z Izby

Poselskiej wybra si majcych Województwom by zosta-

wiony ?«.

JW. I^akwaski: »Chc si owieci, jakim porzdkiem wy-

bory te uskuteczniane bd«.
Gosy: »To naley zostawi Reprezentantom z kadego

Województwac;.

JW. PHarScaek: »Wypada nam zdecydowa, czy do wy-

boru Komisyów dzisiaj jeszcze przystpi mamy, czyli te sesy

zasólw,owa ? A zatem kto jest zdani a, a b y w y b ó r K o-

m i s y ó w do p o n i e d z i a k u o d o y , p o w sta r a c z y «

•

— Wtpliwo w powstaniu. —
»Poniewa w powstaniu pokazuje si wtpliwo, przy-

stpimy do imiennego wotowania. Na asesorów zapraszam

JJWW. Jezierskiego, Klimontowicza, P 1 i c h t i K a-

j e t a n a Kozowskiego. K westya jest nast pujca : K t o j e s t

zdania, aby d o p oniedziaku o d o y w y bory K o-

m i s y ó w — a f f i r m a t i v e, a kto, eby d z i s i aj nast-
piy — n e g a t i ve«.

Województwo Krakowskie. Posowie: JJWW. Teodor l-
ski affir. Micha Walewski affir. Józef Gostkowski affir.

Deputowani: JJWW. Franciszek Jaboski affir. Jan Olrych Sza-

niecki negat.

Województwo Sandomierskie. Posowie: JJWW. Roman
Soltyk affir. Gustaw hr. Maachowski affir.
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Deputowani: JJWW. Ignacy eleski affir. Ludwik empioki
affir. Jan Posturzyski affir. Jan Gratkowski affir.

Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Bonawentura

Niemojowski negat. Stan. Kaczkowski negat. Floryan Suchecki negat.

Kantorbery Tymowski negat. Wlad. hr. Ostrowski affir.

Deputowani: JJWW. Stan. Miczyski affir. Alojzy Biernacki ne-

gat. Józef Ziemicki negat. Ksawery Biedrzycki negat.

Województwo Lubelskie. Posowie: JJWW. Kalikst Moro-

zewicz affir. Ksawery hr. Niesioowski affir. Ignacy Bielski affir. Alojzy

hr. PoletyHo affir. Józef wirski affir. Tomasz br. Wyszyski affir. Feliks

Doliski affir.

Deputowani: JW. Adam Fritsch affir.

Województwo Pockie. Posowie: JJWW. Maryan Cissowski

af.ir. Konstanty Witkowski afiir. Wincenty Chemicki negat.

Deputowani: JJWW. Kajetan Kozowski affir. Wojciech Chobrzy-

ski affir.

Województwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Aleksander

Szymanowski affir. Jan Rostworowski affir. Konstanty Jezierski negat. Ja-

kób Okcki affir. Antoni Plichta affir. Fra. Dbrowski affir. Ignacy Sta-

rzyski affir. Fra Trzciski negat, Eugeni Subicki negat. Józef Kretkow-

ski negat. [Józef Modliski affir.].

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski affir. Jakób Piotrowski

affir. Dominik Krysiski negat. Józef Brinken affir. Micha Piotrowski negat

Walenty Zwierkowski negat. Ludwik Lutostaski affir. Fra. Woowski
affir. Augustyn Morzkowski negat. Wojciech Chodecki affir. Antoni Za-

wadzki affir. Walenty Zwa affir.

Województwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Feliks Markow-

ski negat. Fra. Zalewski affir. Wad. Zawadzki negat. Ignacy Wyk
negat. Józef hr. Maachowski negat.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski negat. Feliks Gumow-
ski negat.

Województwo Augustowskie. Posowie: JJWW. Antoni

Bykowski affir. Fra. Kisielnicki affir.

Deputowani: JW . Jakób Klimontowicz negat.

Województwo Woyskie. Posowie: JJWW. Narcyz hr.

Olizar negat. Ksawery Godebski negat. Stan. hr. Worcell negat.

Województwo Podolskie. Posowie: JJWW. Aleksander Jeo-

wicki negat. Ksawery Sabbatyn affir. Henryk Nakwaski negat.

Województwo Kijowskie. Posowie: JJWW. Herman hr. Po-

tocki affir. Daniel Tchorzewski negat. Jakób Malinowski negat. Józef

Bohdan Zaleski affir.

iW. Marszaek : »Wikszoci zate m gosów 45 prze-

ciwko 31 wybory Ko misy ów odoone do ponie-

dziaku. Dzisiaj racz Województwa wybra z pomidzy
siebie pojedynczych Czonków do Rady nalee majcych.
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Czonkowie wybrani na redaktorów racz si midzy sob po-

rozumie wzgldem wygotowania odezwy i oraz, o której go-

dzinie zebra si maj, abymy jutro o godz. 10- tej mogli j
mie sobie przedstawion. Sesya solwuje si do dnia nastpnego

na godz. 10 zrana. Przy tern mam honor oznajmi Izbie, i
Senat zatwierdzi wybór na Posa Teodora Mor aw-

s k i e go«.

W. hr. Ostr(owski).

Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 24 lipca

1831 roku.

Po zebraniu si Czonków JW. Zwierkowski w zastpstwie Se-

kretarza odczyta list obecnoci, Obecnymi byli (77):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

lski. Wiktor uniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JJWW. Fra. Jaboski. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JW. Cy-

pryan Baczyski. Antoni Libiszewski. Roman Sotyk. Gustaw hr. Maa-
chowski.

Deputowani: JJWW. Fra. Chomentowski. Ignacy eleski. Lu-

dwik empicki. Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Bonawen-

tura Niemojowski. Stan. Kaczkowski. Floryan Suchecki. Kantorbery Ty-

mowski. Wad. hr. Ostrowski.

Deputowani: JJWW. Alojzy Biernacki. Ksawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Ksawery hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Polety-o.

Józef wirski. Tomasz br. Wyszyski. Feliks Doliski.'

Deputowani: JW. Adam Fritsch.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski.

Deputowani: JW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Jan Rostworowski. Szczepan

winiarski. Jakób Okcki. Fra. Dbrowski. Ignacy Starzyski. Fra.
Trzciski. Eugeni Subicki. Józef Modliski.
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Deputowani: J.IWW. Dominik Krysiski. Józef Brinken. Micha

Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Ludwik Lutostaski. Fra. Woowski.

Wojciech Chodecki. Antoni Zawadzki. Walenty Zwa.
Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Wad. Zawadzki. Ignacy Wyk. Józef hr. Maachowski.

Deputowani: JJWW. Fra. Obniski. Feliks Gumowski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-

toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki.

Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JJWW. Narcyz

hr. Olizar, Ksawery Godebski. Stan. hr. Worcell.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksander

Jelowicki. Ksawery Sabbatyn. Henryk Nakwaski. Amancyusz Zarczyski.

Z Województwa Kijowskiego. P o sowie: JJWW. Win-

centy hr. Tyszkiewicz. Herman hr. Potocki. [Jakób] Malinowski. Józef

Bohdan Zaleski.

f
. Marszaek: » Upraszam JW. Krysiskiego, aby ra-

czy przedstawi nam redakcy odezwy do Rzdu Naro-

dowego, jaka przyjta bya przez Czonków do jej uoenia
wyznaczonych «.

JW. Krysiski: Stosownie do decyzyi Izby wzgldem zasad

deputacya uoya nastpujc do Rzdu Narodo-
wego odezw:

»Izba Poselska, biorc na uwag przewane okolicznoci,

w których si Naród w obecnej stanowczej chwili co do wszech-

stronnych stosunków wojennych znajduje, pragnc oraz powzi
wzgldem tyche stosunków i okolicznoci z obron kraju

zwizek majcych rzeteln i dokadn wiadomo, któraby Re-

prezentantów Narodu z pooeniem kraju pod wzgldem wo-

jennym obznajmi, a razem troskliwo ich w tej mierze zaspo-

koi moga, pragnc tym sposobem postawi si w monoci
rozwinicia wszelkich si i sposobów do zwalczenia nieprzyjaciela,

Izba Poselska, stosownie do swej pod dniem 23 lipca 1831 r.

zapadej decyzyi, ma honor wezwa Rzd Narodowy, iby za-

raz po odebraniu niniejszej odezwy zwoa Rad, która si

skada bdzie z Czonków7 Rzdu Narodowego z Wodzem,
z Czonków Izby Poselskiej po jednym z kadego Wojewódz-

twa, i z wojskowych wybranych przez Rzd Narodowy wraz

z Wodzem Naczelnym«.

f. Klimontowicz i JW. wirski zrobili uwagi, aeby do tej
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Rady wezwani byli wojskowi, ale w subie czynnej
zostajcy. Gdy uwagi te trafiy do przekonania Izby, JW.

Marszaek zaprosi JW. Krysiskiego do odczytania jeszcze raz

redakcyi z poprawk stosownie do uwag- JJWW. Klimonto-

wicza i wirskiego.

JW. Krysiski czy i a:

»Izba Poselska, biorc na uwag przewane
okolicznoci, w których si Naród w obecnej sta-

nowczej chwili codo wszechstronnych stosunków
wojennych znajd u j e, pragnc oraz powzi wzgl-
dem tyche stosunków i okolicznoci z obron
kraju zwizek majcych rzeteln i dokadn wia-

domo, k t ó r a b y Reprezentantó w Narodu z p o o-

eniem kraju pod wzgldem w o j e n n y m o b z n a j m i ,
a razem troskliwo ich w tej mierze zaspokoi
moga, pragnc tym sposobem postawi si w mo-
noci rozwinicia wszelkich sil i sposobów do
zwalczenia nieprzyjaciela, Izba Poselska, stoso-

wnie do swej pod dniem 23 lipca 1831 r. zapadej
d e c y z y i, ma honor wezwa Rzd Narodowy, iby
zaraz po odebraniu niniejszej odezwy, z w o a R a d ,
która si skada bdzie z Czonków Rzdu Naro-
dowego z Wodzem, z Czonków Izby Poselskiej po

jednym z kadego Województ w a, i z wojskowych
w subie czynnej bdcych, wybranych przez
Rzd Narodowy wraz z Wodzem N a c z e 1 n y m «.

JW. Marszaek: »Kto jest zdania, aby dopiero odczytana

odezwa do Rzdu Narodowego bez adnej odmiany przyjta

bya, powsta raczy «.

— Wszyscy powstali. —
»A wic odezwa ta jednomylnie przez Izb

przyjta. Nastpnie mam honor przedstawi Izbie imiona
osób, które wybrane zostay z kadego wojewódz-
twa na czonków d e 1 e g a c y i do Rzd u Narodowego wy-

sa si mianej: z Województwa Krakowskiego JW. Wiki r

uniewski; z Województwa Sandomierskiego Gue hr.

Maachowski; z Województwa Kaliskiego Bonawentura
Niemojowski; z Województwa Lubelskiego wirski;
z Województwa Pockiego Chem icki«.
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f. Dembowski rzuci kwesty, e wybory z Województwa

Pockiego nie odbyy si wcale, co chcc wyjani, zada gosu

(JW. Cissowski).

JW. Cissowski: »Wczoraj zgromadzio si 5 Czonków
z Województwa Pockiego, bo wicej Czonków z lego Woje-

wództwa nie znajduje si obecnych w Warszawie. Ci wic
jednozgodnie yczyli sobie i wybrali JW. Chemickiego«.

JW. Marszaek: »Rozumiem, e rzecz dostatecznie jest wy-

janiona, skoro wicej Czonków z tego Województwa niema

obecnych w Warszawie, a ci, którzy s obecni, zgodzili si na

wybór JW. Chem ickiego. Czytam dalsz list osób z innych

województw do tej delegacyi wybranych: z Województwa

Mazowieckiego JW. Zwierkowski; z Podlaskiego Ignacy
Wyk; z Augustowskiego J ó z e f W i s z n i e w s k i ; z Wo-

yskiego N a r c y z h r. 1 i z a r; z Podolskiego Ale ksan

der Jeowicki; z Kijowskiego [Józef] Bohdan Zaleski.

Sesya salwuje si na dzie jutrzejszy, godzin 9 zrana. Przed-

miot posiedzenia: wybory K o m i s y ó w«.

W. hr. Ostr(owski).

Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 25 lipca

3\ roku.

Po zebraniu si Czonków Izby Poselskiej odczytano list

obecnoci. Byli obecnymi (68):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Wik tor

Luniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JJWW. Fra. Jaboski. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie. JJWW. Cy-

pryan Baczyski. Antoni Libiszewski.

Deputowani: JJWW. Ignacy eleski. Ludwik Lempicki. Jan

Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Bonawen-

tura Niemojowski. Marcin Radoski. Stan. Kaczkowski. Floryan Suchecki.

Kantorbery Tymowski. Wad. hr. Ostrowski.
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Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Antoni Rembowski. Ksa-

wery Biedrzycki.

ZWojewództwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst Mo-
rozewicz. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Poletyo. Tomasz br. Wyszyski. Fe-

liks Doliski.

Deputowani: JW, Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Wincenty Chemicki.

Deputowani: JJWW. Kajetan Kozowski. Wojciech Chobrzyski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Jan

Rostworowski. Jakób Okcki. Ignacy Starzyski. Adam uszczewski. Fra.
Trzciski. Bugeni Subicki. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Dominik Krysiski. Józef

Brinken. Micha Piotrowski. Ludwik Lutostaski. Wojciech Chodecki. An-
toni Zawadzki. Walenty Zwa.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Fra.
Zalewski. Wad. Zawadzki. Ignacy Wyk.

Deputowani: JJWW. Fra. Obniski. Feliks Gumowski.
Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-

oni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki.

Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JJWW. Narcyz

hr. Olizar. Ksawery Godebski. Stan. hr. Worcell.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Ksawery Sabbatyn. Amancyusz Zarczyski. Henryk Na-
kwski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Win-
enty hr. Tyszkiewicz. Daniel Tchorzewski. Józef Bohdan Zaleski.

Podczas czytania listy przybyli (14):

JJWW. Ignacy Dembowski. Józef Maachowski. Jan Pusztynika. Ksa-

wery hr. Niesioowski. Antoni Plichta. Alojzy Biernacki. Konstanty Jezier-

ski. Aleksander Szymanowski. Józef wirski. Teodor lski. Gustaw hr.

Maachowski. Adam Fritsch. Fra. Dbrowski. Fra. Ohomentowski.

Po odczytaniu listy przybyli (12):

JJWW. Jakób Piotrowski. Ksawery Czarnocki. Roman Sotyk. Wa-
lenty Zwierkowski. Jan Posturzyski. Fra. Woowski.' Jan Nep. Gliszczy-

ski. Stan. Miczyski. Augustyn Morzkowski. Ludwik Bieniecki. Józef

Ziemicki.

JW. Marszaek: "Przystpujemy dzi do wyboru Ko mi-

sy ów. Nie bd mówi, ile wan jest ta czynno; kady
z nas bowiem zna to dobrze i wie, e im trafniejszy nastpi

wybór, im wiksze zaufanie posiada bd wybrani przez nas
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Czonkowie Komisyi, tern bardziej skróc si dyskusye, tem

wicej zyskamy na czasie. J W. Olizar da zabra gos przed

wyborem Komisyów. Ma wic gos JW. 01izar«.

JW. Olzar: » Kilku kolegów owiadczyo mi, e mnie do

jednej chc przeznaczy Komisyi. Poniewa prawo nie pozwala

nikomu odmawia, skoroby zosta wybrany, obowizany jesieni

przeoy przewietnej Izbie, e adnym sposobem urzdu ko-

misarza przyjbym nie móg. Od dawnego ju czasu potrze-

buj opuci Warszaw, na czas wprawdzie krótki, zawsze

jednak oddali si z niej musz. Bior w tem na wiadectwo
JW. Marszaka, który ju nawet urlop wyda mi rozkaza. Do-

piero okolicznoci zagraajce stolicy odwróciy mnie na chwil
od mego zamiaru; nie chciabym bowiem, aby si zdawao, e
uciekam przed nieprzyjacielem. Postanowiem dzieli z wami
kady los. jaki Opatrzno na nas zele, lecz za odmian oko-

licznoci, która zapewne wkrótce nastpi, znowu powróc do

mego projektu. Poczytam to wic za dowód aski i przychyl-

noci z waszej strony, jeeli do adnej Komisyi mnie nie wr e-

zwiecie«.

Potem JW. Marszaek zaprosi na asesorów do wotowa-

nia JW. Michaa Gostkowskiego, Posa Stopnickiego;

JW. Ignacego Bielskiego, Posa Krasnostawskiego; JW.
F ran. O b n iski e go, Deputowanego z okr. Siedleckiego i JW.
Jakóba Klimo ntowi z a, Deputowanego z okrgu Augustow-

skiego. Przystpiono naprzód do wyboru Komisyi do
praw skarbowych i wojskowych. Wetujcych byo 84.

Jedna lista okazaa si niewan, a zatem byo wanych list 83;

rachujc na kad po 5 kresek wypada w ogóle kresek 415. Po obli-

czeniu wotów okazao si, e JW. Biernacki otrzyma kre-

sek 46, Klimontowicz 38, lski 35, Mazurkiewicz 29, Rostwo-

rowski 25, Tymowrski 21, Morozewicz 19. Gawroski 19, Kry-

siski 15, Dembowski 14, Zwierkowski 13, Godebski 13, Jeo-

wicki 12, Chodecki 11, August Morzkowski 10, Plichta 9,

Bieniecki 9, Wgliski 8, uszczewski 6, Wiszniewski 6, W-
yk 5, Swidziski 4, Obniski 4, Niemojowski 3, wirski 3,

Chemicki 3, Klemens Witkowski 3, Sabbatyn 3, Baczyski 2,

Chomentowski 2, Kaczkowski 2, Ziemicki 2. Jasieski 2, Na-

kwaski 2, Micha Gostkowski 1, Jaboski 1, Szaniecki 1, Libi-

szewski 1, Posturzyski 1, Ignacy Morzkowski 1, Teodor Mo-

Dyaryusz T. VI. (j
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rawski 1, Konstanty Witkowski 1, Chobrzyski 1, Subicki 1,

Modliski 1, Gumowski 1, Mierzejewski 1, Augustowski 1,

Worcell 1, Malinowski 1, [Józef B.] Zaleski 1.

Razem kresek 415.

Gdy J JW W. Moroz ewicz i Gawroski, z których

jeden mia by drugim, a drugi trzecim zastpc komisarza,

mieli równ ilo kresek, cignli pomidzy sob losem. JW.
Gawroski wycign dla siebie miejsce drugiego
zastpcy, a J W. Mor o z ewicz trzeciego zastpcy.
Wskutku tego JW. Marszaek ogosi, e nakoraisarzy skar-

bowych wybrani zostali:

JJWW. Biernacki 46 gosami, Klimontowicz 38,

lski 35, Mazurkiewicz 29, Rostworowski 25.

Na zastpców za: JJWW. Tymowski 21 gosami
7

Gawroski 19, Morozewicz 19 gosami.

Nastpnie przystpiono do wyboru na komisarzy
dopraw cywilnych, kryminalnych i organicznych.
Wotujcych byo 89, w ogóle zatem kresek 445. Z tych

otrzymali:

JJWW. Woowski kresek 72, Szaniecki 39, Chobrzy-

ski 36, Posturzyski 35, Rembowski 32, Turski 29, Gumow-
ski 25, Sabbatyn 25. Kozowski 23, arczyski 19, Gustaw

Maachowski 15. Kaczkowski 13, Niemojowski 9, Morozewicz 8
7

Obniski 7, widziski 5, Radoski 5, Micha Gostkowski 4,

wirski 4, Doliski 4, Teodor Morawski 3, Dembowski 3, Go-

debski 3, Nakwaski 3, Niesioowski 2, Mazurkiewicz 2, Che-
micki 2, Krysiski 2, Brinken 2, [Józef B.] Zaleski 2, lski 1,

Józef Gostkowski 1, Bukowski 1, Pusztynika 1, Poletyo 1,

Fritsch 1, winiarski 1, Modliski 1, Bieniecki 1, Wyk 1, Jó-

zef Maachowski 1, Bykowski 1.

Razem kresek 445.

Gdy J JWW Gumowski i Sabbatyn mieli równ
ilo kresek, cignli pomidzy sob losy, i J W. Gumowski
wycign miejsce drugiego zastpcy komisarza,
a J W. Sabbatyn trzeciego zastpcy. Wskutku teg<

>

JW. Marszaek ogosi, e zostali komisarzami:
JJWW. Woowski, który mia kresek 72, Szanie-

cki 39, Chobrzyski 36, Postu r z y s k i 35, R e m-
b o w s k i 32.
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Zastpcami komisarzy: J JW W. T u r s k i 29, Gu-

mowski 25, Sabbatyn 25.

JW. Turski owiadczy, ze poniewa na jednem z zeszych

posiedze okazaa Izba yczenie, aby urzdnicy nie byli komi-

sarzami, przeto on prosi, aby zosta uwolniony od urzdu
pierwszego zastpcy komisarz;;. JW. Zwierkowski odpowiedzia,

e adnego w tej mierze przepisu niema, i e JW. Turski,

skoro zosta wybrany, nie powinien odmawia tego
obowizku. Izba, si n a t o z godzi a.

Nastpnie JW. Marszaek w te sowa przemówi:

©Otrzymaem tu o d e z w od Naczelnego W o d z a y

która nader spiesznej wymaga decyzyi, dlatego, e Senat wa-
nie teraz obraduj , a odezwa ta i to, co wskutku niej Izba

postanowi, wpyn moe na obrady Senatu; musz wic j
Izbie przedstawi niezwocznie i nim si Senat rozejdzie«.

Tu odczyta JW. Rostworowski odezw od W o d z a

Naczelnego:
©Odpowiadajc na wezwanie JW. Marszaka uczynione

wskutku decyzyi Izby Poselskiej w dniu 23 b. m. zapadej,

mam honor poprzednio zapyta, czyli dane objanienia

wzgldem pooenia wojennego kraju w gronie Czonków Izby
r

Rzdu Narodowego i wojskowych nastpi maj w sposobie

konfidencyonalnym lub urzdowym; w drugim przypadku

albow7 iem, bdc wyborem Izb obu, nie jednej tylko, musia-
bym yczy sobie deputacyi z grona Senatu. WT kadym za
(razie) gotów jestem do udzielenia wszelkich objanie z ca
szczeroci onierza i wylaniem si prawego Polaka«.

JW. Chemicki : ©Zadziwia mnie ta odezwa Naczelnego

Wodza wtenczas, kiedy Izba Poselska do Rzdu Narodowego
odezw zrobia. Wódz Naczelny przez Rzd mia by o tern

zawiadomiony. Wódz ma tu wtpliwo i prosi ojej rozwizanie,

lecz jako wojskowy powinien wiedzie, e adnych stopni nie

wolno jest pomija. Izba. jak zacza, tak koczy powinna
korespondencye z Rzdem Narodowym «.

JW. Marszaek: ^Odpowiadajc JW. Chemickiemu, winie-

nem mu objawi, e w Naczelnym Wodzu uwaaem dwie

wadze oddzielne: jedn czonka Rzdu Narodowego stosownie

do art. 10-go uchway z d. 24 stycznia; drug jako Naczelnego

Wodza zupenie oddzielne atrybucye majc i oddzieln uchwa
6*
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sejmow ustanowion. Przesaem mu przeto transmisoryjnie

odezw Izby do Rzdu i prosiem, aby za otrzymanem wezwa-

niem od Rzdu Narodowego jak najspieszniej temu wezwaniu

zadouczyni. Wskutku tego Wódz mi odpisuje i da, abym

si Izby zapyta, czy ta, yczy sobie objanie konfidencyonal-

nych, czy urzdowych ?«

JW. flakwaski : »Mnie to najbardziej zadziwia, e dotd
Rada przez nas postanowiona nie dziaa. Musz si zapyta

kolegów do niej nalecych, dlaczego dotd w tak wanych
chwilach wtakjawnem kraju niebezpieczestwie jeszcze dzia-

a nie rozpoczli ?«

JW. Marszaek: »Rada wTtenczas dopiero byaby w kom-

plecie, gdyby wojskowi ju byli do niej przeznaczeni. Rzd
Narodowy z Czonkami od Izby Poselskiej wybranymi jeszcze jej

nie skada; jako taka wic jeszcze badan by nie moe i od-

powiada nie ma obowizku. Rzd tylko Narodowy mógby
zapytaniom JW. Bracawskiego zadosy uczyni. Ile wiem,

wojskowi wczoraj jeszcze przeznaczeni nie byli. Dzi zrana

Rzd Narodowy z Wodzem Naczelnym mia odby stanowcz

narad, gdy sam Rzd Narodowy nie moe wiedzie, których

wojskowych uy wypadnie i skd ich przywoa, bo moe s
na linii bojowej, moe pod Putuskiem, moe pod Siedlcami;

trzeba wic w tym celu zoy narad. Jeeli wikszo Izby

da, aby ta Rada bya urzdowa, uprosibym dwóch Czon-

ków, aby udali si do Senatu, który teraz wanie obraduje,

i aby go zapytali, czyli take z grona swego yczy sobie wy-

znaczy deputacy?«

JW. Nakwaski: »Moe Senat wniosku tego nie przyjmie.

Jest to tylko zwóczenie czasu i unikanie stanowczej odpo-

wiedzi. Jak raz Izba postanowia, od tego odstpowa nie

powinna«.

JW. Biernacki: » Rzecz tu jest naga, potrzebuje najwi-

kszego popiechu. Potrzeba si jak najprdzej owieci, czy

tytuem konfidencyonalnym, czy urzdowym, wszystko jedno.

Od treci tych objawie zawiso, czy dadz powód do jakich

uwag, czy nie. Gorzej byoby rzecz t do Senatu posya,
mógby Senat wniosek ten odrzuci, a std jake wielka

zwoka !«



— 85 —

f. Marszaek: »A zatem kto jest zdania, aby uwaa t
narad za konfidencyonain, powstanie«.

Mimo gonej opozycyi wielu Czonków, gdy wikszo
po wstaa, decyzya zapada, e rada ta odby si ma
sposobem konfidencyonalnym, a JW. Marszaek owiad-

czy, e o tern uwiadomi Naczelnego Wodza.

Potem przystpiono do w7 y b o r u komisarzy do
praw administracyjnych i przedmiotów dyploma-
tycznych. Gosujcych byo 87, jedna lista niewana, a zatem

wanych list 86, kresek za wszystkich 430. Z tych otrzyma

JJWW. Gustaw Maachowski kresek 56, Krysiski 52, Niemo

jowski 38, Teodor Morawski 31, widziski 22, Tymowski 22

Zwierkowski 22, Dembowski 21, Morozewicz 19, Godebski 19

wirski 17, Augustowski 17, Wyk 15, Nakwski 8, Malinow
ski 6, Szymanowski 5, Jo wieki 5, empicki 4, [Teodor] Mo
rawski 4, Olizar 4, Worcell 4, Gliszczyski 3

?
Kaczkowski 3

Bieniecki 3, Sabbatyn 3, Bielski 2, Poletyo 2, Kretkowski 2

Gumowski 2, [Józef] Bohdan Zaleski 2, Jan Ledóchowski 1

Baczyski 1, Libiszewski 1, Pusztynika i, Biernacki 1, Zie

micki 1, Jabonowski 1, Niesioowski 1, Chrzanowski 1, Che
rnicki 1, Rostworowski 1, Subicki 1, Modliski i, Brinken 1

Czarnocki 1, Józef Maachowski 1, Starzeski 1.

Razem kresek [430].

W y b r a n i zatem z o stali komisarza m i

:

J J W W. Gustaw hi\ Maachowski kreskami 56, Kry-

siski 52, N i e m o j o w s k i 38, Teodor Morawski 31.

Nastpnie trzej, JJWW. w i d z i s k i, T y m o w s k i

i Z w i er k o w s k i cignli pomid zy sob losy. J W. Z w i e r-

k o w s k i wycign dla siebie miejsce komisarza,
J W. Tymowski mi ej s c e drugiego zastpcy, dla

nieobecnego J W. w i d z i s k i e g o zostao miejsce
pierwszego zastpcy. Lubo J W. Tymowski zosta ju wy-

brany na pierwszego zastpc w Komisyi skarbowej, gdy prze-

cie tam mia gosów^ 21, a tu 22, i sam yczy sobie tu po-

zosta, wykrelony zatem zosta z Komisyi skarbowej, a do tej

przeniesiony. Wskutku tego komisarzem 5-tym zosta
t u J W. Zwierkowski kreskami 22, zastpcami: JJWW.
widziski 22, Tymowski 22, D e m b o w s k i 21.

Wskutku przejcia JW. Tymowskiego z Komisyi skar-
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bowej do dyplomatycznej nastpia taka zmiana w Komisyi

skarbowej:

J W. Gawroski zosta pierwszym zastpc,
JW. Morozewicz drugim.

Gdy za majcy najwicej po nich gosów JW. Krysiski

majcy gosów 15 zosta wybrany Komisarzem do Komisyi

dyplomatycznej, JW. Dembowski majcy gosów 14 by za-

stpc w teje Komisyi, JW. Zwierkowski majcy gosów 13

by komisarzem w teje Komisyi, trzecim wic zastpc
w Komisyi skarbowej zosta J W. Godebski majcy
take 13 gosów 1

). Potem sesya solwowan zostaa do rody
na godz. 9 zrana. Porzdek dzienny: wprowadzenie
budetu.

W. hr. Ostr(owski).

Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 28 lipca

1831 roku.

Z przyczyny niezebrania si Czonków d. 27 lipca 2
) po-

siedzenie Izby Poselskiej do dnia dzisiejszego odroczone by

*) Skad wiec Komissyj Sejmowych by nastpujcy:

W Komisyi do praw skarbowych i wojskowych. Komi-
sarze: Alojzy Biernacki. Jakób Klimontowicz. Teodor lski. Andrzej Ma-

zurkiewicz. Jan Rostworowski. Zastpcy: Wincenty Gawroski. Kalikst

Morozewicz. Ksawery Godebski.

W Komisyi do praw cywilnych, kryminalnych i orga-
nicznych. Komisarze: Franciszek Woowski. Jan Olrych Szaniecki.

Wojciech Chobrzyski. Jan Posturzyski. Antoni Rembowski. Zastpcy:
Jan Turski. Feliks Gumowski. Ksawery Sabbatyn.

W Komisyi do praw administracyjnych i przedmiotów
dyplomatycznych. Komisarze: Gustaw hr. Maachowski. Dominik

Krysiski. Bonawentura Niemojowski. Teodor Morawski. Walenty Zwier-

kowski. Zastpcy: Konstanty widziski. Kantorbery Tymowski. Ignacy

Dembowski. [P. W.].
2

) W allegatach jest lista obecnoci z posiedzenia 27 Lipca i za-

wiera nazwiska 60 obecnych. [P. W.].
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musiao. JW. Marszaek zaprosi J W. Sekretarza, aby raczy

odczyta list obecnoci. Obecnymi byli (90):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: .1.1 W W. Teodor

lski. Wiktor unie wski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JJWW. Fra. Jaboski. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. Cy-

pryan Baczyski. Antoni Libiszewski. Roman Sotyk. Gustaw hr. Maa-
chowski.

Deputowani: .JJWW. Fra. Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Ludwik empicki. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Marcin Ra-

doski. Stan. Kaczkowski. Floryan Suchecki. Kantorbery Tymowski. Wad.
hr. Ostrowski.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Antoni Rembowski. Stan.

Miczyski. Alojzy Biernacki. Józef Ziemicki. Ksawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Ksawery hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Pole-

tyo. Józef wirski. Tomasz br. Wyszyski. Feliks Doliski.

Deputowani: JW. Adam Fritsch.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Wincenty Chelmicki.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski.

Wojciech Chobrzyski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Kon-

stanty Jezierski. Jan Rostworowski. Szczepan winiarski. Jakób Okcki.

Antoni Plichta. Fra. Dbrowski. Ignacy Starzyski. Adam uszczewski.

Fra. Trzciski. Eugeni Subicki. Józef Kretkowski. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Domi-

nik Krysiski. Józef Brinken. Walenty Zwierkowski. Ludwik Lutostaski.

Fra. Woowski. Ksawery Czarnocki. Augustyn Morzkowski. Wojciech Cho-

decki. Antoni Zawaizki. Walenty Zwa.
Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Ludwik Bieniecki. Fra. Zalewski. Wad. Zawadzki. Ignacy

Wyk. Józef hr. Maachowski.

Deputowani: JW. Fra. Obniski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki.

Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JJWW. Narcyz
hr. Olizar. Ksawery Godebski. Stan. hr. Worcell.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Ksawery Sabbatyn. Amancyusz arczyski. Henryk Na-
kwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Daniel

Tchorzewski. Jakób Malinowski. [Józef] Bohdan Zaleski.
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f. Marszaek: » Zgromadzenia naszego dzisiejszego celem

jest zdanie sprawy przez d e 1 e g a c y Izby P o s e 1 s k i e

j

z odbytej z Rzdem Narodowym i Wodzem Naczel-

nym Rady Wojennej. Przedmiot ten jest nader wany, na-

der kadego z nas interesujcy, wszelako przekonani jestemy,

i wszystko, nad czem radzono, wiadomem by nie moe. Dla-

tego spodziewam si, i zechcemy si ograniczy na ogólnem

zdaniu sprawy przez deputacy bez rozbierania wszechstron-

nych szczegóów, boby to samo, zamiast pomódz sprawne na-

szej, zaszkodziby jej mogio. Powinnimy poprzesta zupenie

na zapewnieniu tych, których sami wybralimy z pomidzy
siebie i naszem zaufaniem obdarzyli. Ma glos [JW. Zwie r-

k o ws ki]«.

JW. Zwierkowski: »Przewietna Izbo Poselska! Deputacya

wasza w wykonaniu decyzyi Izby w dniu 23 b. m. [i r.] zapa-

dej odbya rad wojenn z Rzdem Narodowym, WT

odzem

i wojskowymi. Tak Rzd
;
jako te Wródz i Minister wojny

wystawili stan wojska, stan zasobów ywnoci, zaopatrzenia

stolicy, zsroa stan wszystkiego, co tylko suy moe do obrony

kraju, do zasonienia nas od hord najezdniczych i do prowa-

dzenia obroców Ojczyzny do celu, w którym walk z olbrzy-

mem pónocy rozpoczto. Wódz da tajnoci co do zaogi

twierdz; dlatego poleglimy na zapewnieniu jego, i garnizony

s dostateczne. Postpujc w duchu decyzyi Izby, przedewszyst-

kiem naradzano si o teraniejszoci i o rodkach nadal przed-

siwzi si majcych, lecz darujecie, Reprezentanci, i wy-

jawienie szczegóów, planów i tego, co postanowiono, musi

by pokryte przez czas niejaki zason. Zamilczenie to jest

potrzebne, aby nieprzyjaciel nie wiedzia o zamiarach naszych,

aby przedwczenie nie uy rodków niweczcych uoone
plany. Tak Rzd, jakote Czonkowie Izby i wojskowi dali
rozlicznych objanie, które Wódz z ca otwartoci onierza
uczyni, i powtórzy zarczenie, e raz przed siew ziwszy broni
do ostatniej kropli krwi spraw narodow, nie myli, jak tylko

o waice na mier, i jakiem wojsko polskie w zym lub dobrym
wypadku pokazao si, tak i teraz pokae si gronem nie-

przyjacielowi. W tym duchu prowadzi go bdzie do zwycistwa
w tym duchu Wódz Naczelny postpowa pragnie. Nie mo-

emy zatai, e wojsko nasze jest co do liczby mniejsze od



— 89 —

nieprzyjacielskiego, lecz gdzie wolny z najezdnikiem walczy,

tam ^kutek walki nie moe by wtpliwym. Kilkomiesiczne

prowadzenie wojny osabio szeregi nasze, lecz zawsze wicej

mamy bagnetów, nieli mielimy przed 19 i 25 lutego, a nie-

przyjaciel ledwie poow dawnych si posiada. Jazda nasza,

wywiczona w obrotach wojennych, zamienia si wszystka

w regularn. Go do zapasówr amunicyi, Wódz Naczelny z Mi-

nistrem wojny zapewni, i troskliwo najskrupulatniejsza

w tej mierze zaspokojon by moe. Dziaa nowo ulane nasze

polskie, z których 20 dzi nawet z kompletnem umontowaniem
na lini bojow wychodzi, zapeniaj miejsce tych, któremy
na obron braci naszych wysali. Oprócz pospolitego ruszenia,

do którego w kadej potrzebie Ojczyzny wszyscy pospieszaj,

liczne i wywiczone rezerwy oczekuj co moment sw7ego prze-

znaczenia. Owo zgoa stan nasz wojenny jest pomylny i zdolny

zaspokoi zupenie troskliwo publiczn. Mamy dosy rk do

zwalczenia nieprzyjaciela; znaczna liczba ochotników przy-

bywa; popisowi z kos w rku oczekuj zawoania, i jubymy
byli dalej posunli wit spraw jej wywalczenia niepodle-

goci, gdyby ocienne narody bezprzestannie nam tych nie-

zbdnych nie tamoway komunikacyi, do kiórych kady naród

niezaprzeczone ma prawo. Nie pominito przy naradzie uwag
wzgldem Litwy, mudzi, Woynia, Podola i Ukrainy. Rzd
Narodowy zapewni deputacy, e manifest sejmowy i dekia-

racya Izby, które raz na zawsze poczyy los wszystkich pol-

skich prowincyi zagarnitych przez Rosy z losem czci Pol-

ski Królestwem zwanej, w calem postpowaniu sta si dla

niego prawem. Zwrócono uwag Wodza na wybór i powoanie
osób do dowództwa, na opini, która zdolnociom towarzyszy
powinna, na przeszkody postpu operacyi wojennych, na spra-

wiedliwo w udzielaniu nagród; zakoczono wreszcie obrady

tym duchem jednoci i zaufania, który otacza powinien Wo-
dza, zastpy narodowe do boju prowadzcego. Wytrwao
i niezraenie si niczem niechaj do tego dojd stopnia, do ja-

kiego doszy powicenie si obywatela i waleczno onierza,

a zwyciymy morderców Pragi. Czy stolica, czy prawy, czy

lewy brzeg Wisy, czyli Litwa lub Ukraina bdzie teatrem

wojny, zawsze polska ziemia zbroczona zostanie krwi naje-

zdników, zawsze na wasnej ziemi pokaemy si mcicielami
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krzywd przez dwór petersburski nam wyrzdzonych, lub po-

legniemy, zoslawujc spucizn manifestem objawion wrogom
naszym, gruzy i stosy trupów. Wytrwajmy tylko w tej witej
walce, a niepodobna, aby ludy i gabinety duej nieczynnymi

jej pozostay wiadkami «.

JW. Jeowicki, jako czonek teje deputacyi: »Zapropono-

wano napisanie odezwy do Narodu i wojska z powodu od-

bytej wczoraj narady. W tym celu skreliem projekt, który

pod wiat rozwag szanownej Izby przeoy powaam si:

»Odezw a od Izby Poselskiej do Narodu i wr ojska.

Kiedy ju tyle wietny cli naszego ora powodze coraz

przewaniejszych wypadków spodziewa si nam kae, kiedy

Rzd Narodowy i Wódz Narodowy z coraz wiksz spry-
stoci wysilenia Narodu obracaj na korzy odradzajcej si
Ojczyzny, kiedy wic te ostatnie moe ju chwile dzielce nas

od wietnego i trwaego bytu ukochanej Ojczyzny naszej po-

winnimy zapeni bezwarunkowem powiceniem si, dowo-

dami mstwa, jednoci i ufnoci w osobach, które ufno
Narodu do kierowania spraw niepodlegoci naszej powoaa;
przejcie Wisy przez nieprzyjaciela, troskliwo i niecierpliwo

ludzi niewiadomych rzeczy zacza rozsiewa ziarna we-

wntrznej niezgody stokro straszniejszej od nieprzyjaciela,

niezgody, której ofiar tyle ju razy stawaa si nieszczliwa

Ojczyzna nasza. Izba .Poselska, chcc to ze w samym zarodzie

zniszczy, chcc uprzedzi mogc si wzbudzi tym sposobem

nieufno lub rozdwojenie, najpotniejszej uya broni, bo

prawdy. W dniu wczorajszym na Radzie Wojennej Izba Posel-

ska przez swych delegowanych rozpoznaa dokadnie nasze

wszechstronne stosunki i wesza w tajniki rozporzdze i dzia-

a wojskowych, a std powzia nieomyln nadziej naszego

istnienia i t pocieszajc pewno, e nasze wasne istniejce

i spodziewane siy, e najczystsze i wielkie zamiary Rzdu
Narodowego i Naczelnego Wodza, daj nam dostateczn rkojmi
naszego powodzenia. Izba Poselska to swoje wewntrzne

1 szczere przekonanie spieszy udzieli caemu Narodowi. Oby-

watele i onierze! Wczorajsza Rada Wojenna uzupenia nasz
ufno w siach naszych, w Rzdzie Narodowym i w Wodzu
Naczelnym. Poczmy wic te siy w jedno ognisko. Niech ka-
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dy z nas jak najdzielniej wspiera spraw oswobodzenia Oj-

czyzny; otoczmy najsilniejszem zaufaniem najwysze wadze
cywiln i wojskow, a rzumy kltw narodow na ych, któ-

rzy nie spiesz dzieli trudów i niebezpieczestw oswobodzi-

cielów Ojczyzny i którzyby si jeszcze powayli szkodzi spra-

wie publicznej, raz usiujc rozerwa jedno i zgod. Waleczni

rycerze nasi! Na waszem mstwie [i] wytrwaoci los Ojczyzny

spoczywa. Temi cnotami wspierajcie usiowania Naczelnego

Wodza, usiowania Rzdu Narodowego i obywateli, a we
wszelkich dziaaniach tyle ufajcie Waszym dowódcom, ile Na-

ród waszej zaufa walecznoci
JW. Biernacki: »Zdaje si, i byoby przyzwoiciej, aby do-

piero odczytany nam adres przez JW. Jeowickiego, jako akt tak

wany, wprzód do Komisy i waciwej by odesany, nim Izba

decyzy swoj wzgldem niego wyrzecze«.

Gosy: »Do Komisy ów !«

JW. Marszalek: »Podobno JW. wirski yczy sobie zabra
gos w teje samej materyi. Jak syszaem podobno i JW. wir-
ski z swej strony wygotowa odezw. Zapraszam go przeto

do odczytania jej; moe prdzej odpowie yczeniu Izby, jak

poprzednia«.

Gosy: »Prosimy! prosimy !«

JW. wirski : »Byoby to naduywa cierpliwoci Izby, aby

wprowadza rzecz indywidualn, zwaszcza, kiedy odczytana

przez JW. Jeowickiego odezwa zdaje si odpowiada celowi.

Ja, jako czonek deputacyi, sdziem by moim obowizkiem
wygotowa odezw, abym by gotów, jeeliby Izba jej za-
daa, lecz kiedy tamta znajduje poparcie, nie widz potrzeby,

abym drug Izbie przedstawia

Gosy: »Prosimy! prosimy !«

»W pisaniu odezwy przyjem w ogóle za zasad to prze-

konanie, e wszystkie deklamacye w obliczu Narodu, kiedy

nie s usprawiedliwione faktami, wicej zdaj si by teatralne,

jak celowi odpowiada. Kada odezw7a powinna by usprawie-

dliwiona sama w sobie, dlaczego na wiat wychodzi, i ten jest

wanie tok wstpu odezwy mojej, który zawiera pobudki, ja-

kie nas powodowa mog do wydania jej, a nastpnie dopiero,

co wymagamy i czego damy od Narodu. Przychylajc si do

yczenia Izby, odczytuj:
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»Polacy! W sprawie witej, w sprawie bytu, niepodle-

goci, honoru narodowego dotyczcej, a tern samem kadego
Polaka mocno interesujcej, kady z mieszkaców jego Kró-

lestwa sta si naturalnym i interesfowanym] sdzi, czy sku-

tki toczcej si walki odpowiedziay dotd i oczekiwaniom,

jakie po podohnem powiceniu si wszystkich byo do uspra-

wiedliwienia, i czy te nadal byt narodowy nie jest wystawionym

na szwank. Nic dziwnego przeto, e gdy wróg nasz poway
si przej Wis, [i] tym sposobem chcia okaza, i mocen

jest doprowadzi zbrodnicze swe zamiary do podanego dla

niego skutku, e niespokojno opanowaa niektóre umysy.

Polacy! Reprezentanci wasi, widzc wasze powicenie si,

wasze przywizanie do Ojczyzny, nie mogli by obojtnymi

widzami niespokojnoci waszej. Jako zawezwali Rzd Naro-

dowy, aeby ten z Naczelnym Wodzem zebra Rad Wojenn
z jeneraów zoon, któraby wobec Reprezentantów Narodu,

po przekonaniu si o rodkach do obrony istniejcych, uradzia,

co nadai do czynienia pozostaje, aby tym sposobem doprowa-

dzi spraw nasz jak najrychlej do podanego dla kadego
Polaka celu, t. j. przywrócenie niepodlegoci Polakom pod pa-

nowaniem Rosyi bdcym. Siao si zadosy woli Reprezc n-

tantów. Deputowani z Izb syszeli z pociech, e liczba wojska

naszego w miar siy nieprzyjacielskiej, obok walecznoci pol-

skiego onierza, jest do zniszczenia wrogów na teraz dost;

teczna, e rodki na Radzie Wojennej uchwalone daway to

przekonanie, i wróg nasz w ich wykonaniu musi znale
grób na wolnej ziemi Polaków. Do was teraz, Polacy, odzy-

waj si Reprezentanci wasi w tern przekonaniu, ze gos ich

zasuguje na wasz wiar. Wszystko posiadamy, co nam po-

trzeba do dopicia naszego celu. Rozwinlimy energi, jakiej

historya ludów nigdzie nie daje przykadów; potrzeba nam
jednakowo cigle jednoci; do tej was przeto omielaj si

wezwa wasi Reprezentanci. Niech kady z nas zoy swój

osobisty sposób widzenia na otarzu Ojczyzny, niech oioc/y

Rzd Narodowy i Wodza ufnoci, ufnoci bezwarunkow;
niech kady z was to uczyni, bo to jest koniecznem, bo tego

Ojczyzna po was wymaga. Rycerstwo polskie! chlubo rodu

ludzkiego! do ciebie spenienie wielkich nadziei narodowych
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naley. Jeszcze kilka razy stacie si podobnymi sobie samym,
a Ojczyzna bdzie zbawion «.

JW. Marszaek: »Zapewne zgodzi si Izba, aby odezwa
J\V. wirskiego równie z poprzedzajc do Komisyi dyploma-

tycznej odesana bya z t prob, aby Komisya dyplomatyczna

raczya si jak najspieszniej rozbiorem ich zaj i najpóniej

w sobot dan odezw do Narodu i wojska Izbie przedstawiam.

JW. Kaczkowski: »Po przeczytaniu nie adresu, jak si to

sysze dao. ale odezwy, nie mam nic do powiedzenia«.

iW. Marszaek : »W i c Izba zgadza si, aby o b i e-

d w i e te odezwy do Komisyi dyplomatycznej prz-
sa n e b y y ?«

Gosy: »Zgoda! zgoda!«
JW. Marszaek: »JW. Jo wieki prosi o glos w materyi

dyplomatycznej, lecz kiedy nikogo na awkach rzdowych
z Wydziau Dyplomatycznego nie mamy, moe Izba zgodzi

si, aeby glos JW. Jeowickiego by do soboty odoony«.
JW. Jeowicki: »Mam przedstawi rzecz przedmiotu dy-

plomatycznego dotyczc; e jednak jest tego rodzaju, e j
sama Izba bez wpywu czonków Rzdu zaatwi moe, wic
prosz, aeby mi gos by udzielony; w sobot albowiem

moe bdzie wiele innych materyi, a dzisiaj wanie mamy
czas woinycc

JW. Marszaek: »Ja tylko t uwag robi, e zawsze w ma-

teryi dotyczcej dyplomacyi wypadaoby, aby Wydzia Dyplo-

matyczny od Rzdu robi uwagi, a wanie dzisiaj nie mamy
adnego z czonków tego wydziau. Zreszt przyjta jest za-

sada, aby wszystkie przedmioty extra materiam w sobot tylko

wnoszone byy; zatem gos JW. Panu dopiero za decyzy Izby

udzieli mog«.
JW. Gustaw tor. Maachowska: »Mojem zdaniem wypada-

oby da gos JW. Jeowickiemu dlatego, aeby Zastpca Mi-

nistra spraw zagranicznych w sobot móg nam da dokadne
objanienie. Lepiej, e Minister przybdzie ju przygotowany,

gdyda si bdzie wyjanienia, nie za podchwycenia Ministra«.

JW. Marszalek: »Kto jest zdania, aeby JW. Jeowi-
ckiemu udzieli gos w materyi dyplomatycznej, pow-
sta r a c z y «

.

Prawie wszyscy powstali.
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JW. Jeowicki : »Dwie s drogi, któremi doj moemy je-

dynego naszych ycze i naszych powice si celu: jedn —
nasza sia zbrojna; druga — poci jak bd postaci po-

moc obcych narodów. Nasz or pochwycony rk roz-

paczy natchnionej przez mio Ojczyzny, byby zapewne od-

dawna skruszy or niesiony przeciwko nam przez niewolni-

ków tyrana, gdyby ssiednie mocarstwa zachoway byy przy-

najmniej t cis neutralno, do jakiej si zobowizay wzgl-
dem ludów, upominajcych si o swoj wasno, o swoje a-
dnemu przedawnieniu nie ulegajce prawa. Dziaania ssie-

dnich rzdów, dce do zmniejszenia si naszych, a utrzy-

mania i powikszenia si nieprzyjaciela naszego, wstrzymuj
nasze wojenne postpy. Skargi o tak publiczne i tak cikie
wyrzdzone nam krzywdy nie o ciany samych tylko gabine-

tów obija si powinny. Nasz gos woajcy o sprawiedliwo
niech si do kraców wiata przedziera, niech cae narody

ogarnia. Uyjmy do tego witego celu samego organu naro-

dów i tym organem starajmy si obudzi szlachetne ich czucie

na niedol ludu utworzonego do wolnoci. Chc tu mówi
o uoeniu adresów od naszej Izby do reprezentacyi tych na-

rodów, którym samo owiecenie sprzyja nam nakazuje. Zdaje

mi si, e krok ten powtarzany z umiarkowaniem tyle razy,

ile tego nowe wydarzenia wymaga bd, pomylne dla nas

sprowadzi skutki. Powiadam: z potrzebne m umiarkowa-
niem; nie jestem bowiem za tern, abymy dla naszej sprawy

usiowali burzy spokojno narodów, ale o to nam idzie, aby

prawdziwe o nas zdanie wolnych ludów przyczynio si do

skonienia ich rzdów, czy to do uznania naszej niepodlegoci.

czy to do niesienia nam czynniejszej pomocy w zamian za

przeszkody, które nam niektóre mocarstwa do osignienia na-

szego celu stawiaj. Nie myl bynajmniej, abymy tym kro-

kiem nieprzychylno dworów cign mieli; do takich bowiem
tylko udawajmy si narodów, które przez reprezentacy po-

dzielaj z panujcymi najwysz wadz, wr których panujcy
szanuj opini narodu i z ni zgodnie stanowi o rzeczach,

które zwyczajny stan jego zmieni mog. Pamitajmy, e tym
sposobem moemy zastpi niedokadno, a czstokro laszy-

wo gazet, a co wicej niedostateczno naszej drogi dyplo-

matycznej. Nie potrzebuj dowodzi, e niedokadno gazet
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bardzo nam jest szkodliw. Kady z nas wie dobrze, jak da-

leko objawiajce si o nas zdania w gazetach zagranicznych,

a nawet francuzkich, nie zgadzaj si z naszymi celami, z na-

szem niezomnem postanowieniem, kiedy w nich jeszcze zjawia

si kiedy niekiedy, e tak powiem, upiór traktatu wiede-
skiego. Przyczyna tego jest oczywist. My nie mamy dziennika

prawdziwie urzdowego; nasza stolica nie ma dziennika fran-

cuzkiego, a wiadomoci przez nasze gazety polskie nie tak

daleko si rozlegaj, jak odgos wielu nieprzyjaznym nam ga-

zet niemieckich. Wydzia Dyplomatyczny nie móg nam dotd
wielkich wywiadczy posug. Jeeli t drog usiowalimy

kiedy wyjawi wiatu, o ile przez widoczne czyny niektóre

mocarstwa amay i ami prawo neutralnoci, ministrowie

tyche mocarstw zapewne na ich obron te czyny w innem

wystawiali wietle, a przez to skarga nasza albo w zawieszeniu

zostawaa, albo moe jeszcze za niesuszn bya uznawana.

Niedostatecznoci drogi dyplomatycznej dowodzi jeszcze nie-

uwaga, z przyczyny której do redakcyi cyrkuiarzów wciskaj

si nam samym nieprzyjazne lub le owiecajce zdania i wnio-

ski. Na ostatniej sesyi interpelacyjnej smutne podobnego bdu
widzielimy dowody. Nadto jeszcze i o tern zapomina nie po-

winnimy, e nasz Wydzia Dyplomatyczny przy niektórych

gabinetach wcale nie istnieje; przy innych za nie ma waci-
wej powagi i mie jej nie bdzie, dopóki nasza niepodlego
podug form dyplomatycznych przez nie uznan nie zostanie.

Zostawmy Wydziaowi Dyplomatycznemu waciwe mu, jak-

kolwiek cienione na teraz, pole, ale nie zapominajmy, e
gos Narodu jest zawsze uroczystym; [tym] witym gosem obja-

wiajmy wiatu postpy sprawy naszej, objawiajmy mu krzy-

wdy, które nam ssiednie rzdy wyrzdzaj z obraz praw

Boskich i ludzkich.

Zastanówmy si bliej nad naszem politycznem pooe-
niem. Europa nam winna przynajmniej neutralno i uznanie

naszej niepodlegoci. Do neutralnoci mamy prawo, bo bya
zarczon wszystkim ludom. Uznanie naszej niepodlegoci na-

ley si nam od wszystkich sumiennych narodów nietylko

przez wzgld na sposoby, przez które nam j wydarto, ale

przez wzgld na teraniejsze, po wszystkich czciach naszej

ziemi istniejce, najwymowniejsze, bo krwawe naszego bytu
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dowody. Czujemy mocno, o ile naruszenie neutralnoci przez

Austry i Prusy opónio dokonanie naszego wielkiego dziea.

Czem si da wynagrodzi rozbrojenie korpusu jeneraa Dwer-

nickiego? Czem si da wynagrodzi cige wspieranie wojska

rosyjskiego przez rzd pruski ywnoci, broni, amunicy,
onierzem nawet a w ostatnich czasach materyaami do ua-

twienia przeprawy przez Wis? Pod jakie prawa dadz si
podcign te gwaty, których rzd pruski dopuszcza si na

nas przez zatrzymywanie naszej broni, naszych funduszów?

Naród nasz duo ucierpia, wiele jeszcze z tych powodów
cierpie bdzie; nieche uroczycie swoje objawi krzywdy,

niech uroczycie za porednictwem ludów odezwie si do su-

mienia panujcych, niech ogosi swoim przyjacioom, e wzgl-
dem nas zamany warunek neutralnoci daje im prawo do

zajcia si czynnie wit spraw nasz. Potrzebujemy uznania

naszej niepodlegoci. Co chwila spodziewamy si tego uznania

ze strony Anglii i Francy i, i e za ich przykadem wszystkie

pójd mocarstwa, ale na nieszczcie chwile te naszego spo-

dziewania od pocztku naszej rewoiucyi bezskutecznie po so

bie nastpuj. Niepodobna przypuci, aby od wykonania tego

kroku tak ludzkie, tak owiecone, tak potne narody mogo
co innego wstrzymywa, jak niewiadomo o krzywdach na-

szych, niewiadomo o postpie naszych dziaa, niewiadomo
o tern, jak daleko rozszerzy si ogie naszej witej rewoiu-

cyi, który dotd nie uganie, dopóki Ojczyzna nasza w caej

swej rozlegoci dawnym nie zajanieje blaskiem. Mymy z na-

szego miejsca to wszystko narodom wywieca powinni. W tym

celu powinnimy utworzy od Izby naszej do Izb sejmujcych

w Anglii i Francyi adres, w którymbymy nadto owiadczyli,

e gos nasz u ich dworów ganie, bo jeszcze nie ma dyplo-

matycznej powagi; e naród nasz od nich jako reprezentuj-

cych narody wiele si spodziewa na mocy tej harmonii i tego

braterstwa, które wolnym ludom wzajemne wspieranie si na-

kazuj; e przeto udajemy si do nich z t szlachetn prob,
aeby przez mio wolnoci wyjednay u swych dworów
uznanie naszej niepodlegoci, które jest równie warunkiem
ustalenia naszego bytu, jak potrzeb owieconej Europy. Nie

wahajmy si uy do naszego oswobodzenia tego prawego
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rodka, który nam i natura sprawy naszej, i duch czasu wska-

zuj, który bdzie dopenieniem naszego wpywu dyplomaty-

cznego, który nam pozyska przynajmniej cis neutralno
nieprzychylnych dworów; nie odwlekajmy ani na chwil tego

wielkiego kroku w nadziei, e lada dzie nadejdzie urzdowa
wiadomo o uznaniu naszej niepodlegoci przez Angli i Fran-

cy, bo gdybymy go w wigili tego podanego dnia uczynili,

nic nie stracimy; jeeli za przez spónione uycie tego rodka
opónimy szczliwe rozwizanie sprawy naszej, natenczas

sami na swoj lkliwo narzeka bdziemy. Cech naszej re-

wolucyi jest bezwarunkowa mio Ojczyzny; cech naszych

wojowników jest nieustraszone mstwo; cech naszych poli-

tycznych dziaa niech bdzie jawno i prawda, a trway
byt ukochanej Ojczyzny naszej uwieczy te poczone cnoty

polskie«.

JW. Krysiski: »Wniosek JW. Jeowickiego jest tak wa-
ny, tak stanowczy, i najwikszej rozwagi, najwikszego zg-
bienia wymaga. Jeeli we wszystkich materyach, sprawy publi-

cznej dotyczcych, obowizkiem jest Komisyów sejmowych
wchodzi i wniosek z wszystkich punktów rozbiera, obowi-
zek ten jest wikszy i witszy w materyach dyplomatycznych.

Powtarzam, e wniosek jest bardzo wany, i ten, kto go robi,

dobrze Ojczynie yczy, ma czyste i wite widoki, lecz dla-

tego wniosek zgbienia potrzebuje. Szanowni panowie! ju wy-

bralicie i zaufaniem waszem zaszczycilicie osoby skadajce
Komisy dyplomatyczn; rozumiem, e kiedy zakomunikowane
nam bd wszystkie papiery dyplomatyczne i akta, i wej-

dziemy, e tak powiem, w ich anatomi, rozumiem, e Komisye
nasze bd w stanie zaj si ocenieniem wniosku JW. Jeo-

wickiego. Aeby wic nadal podobne czynnoci z wszelk
przyzwoitoci traktowane byy, wnosz, aby Izba raczya

wniosek tak wany do Komisyi dyplomatycznej odesa, która

w czasie o ile monoci najkrótszym zda raportu nie omieszka«.

Gosy: »Zgoda! zgoda!«

JW. Gustaw hr. Maachowski: »Pikno celu, polskie na-

tchnienie, które JW. Jeowickiego do uczynienia wniosku spo-

wodoway, jest przyczyn, e popieram danie JW. Krysi-

skiego, aby wniosek ten odesany by do Komisyi dyplomaty-

cznej dla przedstawienia go póniej Izbie z stosownemi obja-

Dyaryusz T. VI. 7
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nieniami. Lecz widz by moim obowizkiem oddali pewien

gatunek nagany na Wydzia Dyplomatyczny, jaka si tutaj

sysze daa, a o którego czystoci zamiarów nikt nie powt-
piewa. Przyjdzie ta chwila, jest ona juz blizka, gdzie rzdy
wszystkie pojm, poznaj swój bd, jaki popeniy przez zimne

traktowanie interesu naszego. Jest co w kadym szlachetnym

czowieku, e si uraa na widok walki nierównej, z której

moe nastpi zagada szlachetniejszej strony. Wród tylu ma-

teryi przygotowanych do ognia jasny widok zapastniczej walki

moe mie wany skutek. Izba raczy sobie przypomnie da-

wn przypowiastk, kiedy w Rzymie, w owem wietnem i po-

tnem ju pastwie, zgosia si Sybilla i za dziewi ksig
zawiera majcych dalsze losy i przeznaczenia jego zadaa
pomiernej ceny; spalia z nich trzy. gdy ich kupi nie chciano,

i za sze daa tyle, co poprzednio za dziewi; daniu
jej tern bardziej odmówiono, spalia wic trzy jeszcze, dajc,
tyle za pozostae trzy, jak za wszystkie dziewi. Kupiono je,

i te zawieray w sobie dalsze przeznaczenie Rzymu. Podobnie

dzieje si i z yczeniami ludu. Pocztkowo przychodzilimy

z maemi daniami, odwóczono nas do póniejszego czasu;

póniej przyszlimy, dalimy groniej i wicej, i tu dania
nasze odrzucono. Teraz jest moment pomidzy przyjciem bez-

warunkowem, bezwzgldnem, a zawyrokowaniem o naszej

egzystencyi; kwestya ta ju jest rozwizana; art. 1-szy kon-

stytucyi ju jest rozdarty, i to uczucie przeciwko poczeniu
si z Rosy jest tak obszerne, jak przestrze do Syberyi«.

JW. Nakwaski : »Jeden najczynniejszy z dyplomatów na-

szych, Radca Stanu Wielopolski, w uwagach swoich, jakie przed-

stawi dyplomatom angielskim, przepowiedzia ten krok, do

którego dzisiaj przystpujemy. Wiedz monarchowie, e jeeli

niepodlegoci naszej nie uznaj, zmuszeni bdziemy uda si
i odezw zrobi, nie mówi do ludów, ale do Izb, które te

ludy reprezentuj. Zgadzam si z JW. Krysiskim, e wniosek

JW. Jeowickiego jest bardzo wany i e powinien by do

Komisyów odesany z prob, aby nam móg by jak najpr-

dzej przedstawiony. Popieram zdanie JW. Jeowickiego, e nie

zasuguje dyplomacya nasza na zupen ufno, i w poparciu

tego do przypomnie cyrkularz po bitwie ostrockiej i drugi

o powstaniu woyskiem. Przy tej okolicznoci winienem przy-
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pomnie Izbie, e ju tak dawno uchwalilimy adres do wa-

lecznych Wgrzynów, do którego uoenia uprosilimy JW.
Niemcewicza. Zadziwiajc jest rzecz, e ten adres dawno
ju wygotowany ley w kancelaryi Senatu. Wydzia Dyploma-

tyczny powinien by jawnie wyrazi si, e albo nie trzeba

go robi, albo, kiedy napisany zosta, przesa. Jawno i pra-

wda nietylko nam w obradach naszych, ale i Wydziaowi
Dyplomatycznemu w czynnociach jego towarzyszy powinna.

To yczenie przesyam dla Wydziau Dyplomatycznego, pro-

szc zarazem naszej Komisyi dyplomatycznej, aby niezwocznie

adres ten wzia pod swoj rozwag i przedstawia go Izbie«.

JW. Jeowicki: »Na zarzut JW. Maachowskiego, mam ho-

nor odpowiedzie, e nie mówiem wcale o nieufnoci ku Wy-
dziaowi Dyplomatycznemu; owszem, ufam mu zupenie tak,

jak Rzdowi Narodowemu i wszelkim wadzom krajowym,

i ycz, aeby ta ufno we wszelkich rozgazieniach towa-

rzyszya. Wspomniaem tylko o niedokadnoci w tym Wy-
dziale, któr udowodniem. Ze za zdanie Reprezentanta w Izbie

objawione przestaje by jego zdaniem i uwalnia go od odpo-

wiedzialnoci, ja, moje zlewajc na ca Izb, oczekuj od Izby

wyrzeczenia, czy je przyjmuje, lub odrzuca. O to tylko upra-

szam, aeby wniosek mój by jak najprdzej do Komisyów
odesany i Izbie przedstawiony dlatego, aeby nam nie powie-

dziano, gdybymy potem z nim wystpili: zapóno!«

JW. Zwierkowski: »W dwóch przedmiotach toczy si dy-

skusya; co pierwszego zachodzi tylko potrzeba potwierdzenia,

aeby wniosek do Komisyi dyplomatycznej zosta odesany. Co

do drugiego, jestem zdania, aeby uczyni stosown odezw
do Senatu, nie za do Wydziau Dyplomatycznego; jest to bo-

wiem decyzya Izb poczonych, i tylko winno nastpi jej uzu-

penieniem

JW. Marszaek: ^Odpowiadajc JW. Nakwskiemu i JW.
Zwierkowskiemu, niech mi wolno bdzie zwróci uwag ich

na to, i chocia poczone Izby zadecydoway, aby walecznemu

narodowi wgierskiemu podzikowa za ich dobre dla nas

chci i chocia wskutek takowej Izby uprosiy JW. Ka-

sztelana Niemcewicza, aby si zaj wygotowaniem stosownej

odezwy, gdy wszelako adnej urzdowej wiadomoci od Wy-
dziau Dyplomatycznego nie mamy, czyli adresa komitatów
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wgierskich do Cesarza byy pewne, niezawodne, dlatego wstrzy-

mano uzupenienie decyzyi Izb. Skoro jednak Komisya dyplo-

matyczna zoona z czonków Izb obudwóch przekona si,

i adresa komitatów wgierskich nosz na sobie cech pra-

wdy, pospiesz poda Izbom wygotowan ju odezw do za-

twierdzenia^

JW. Worcell: »Par sów powiem wzgldem czasu, w któ-

rym wniosek JW. Jeow-ickiego bdzie móg by rozebrany.

JW. Krysiski powiedzia nam, i skoro Komisya dyplomaty-

czna przejrzy wszystkie papiery, dokumenta, jakie jej zoone
bd przez Wydzia Dyplomatyczny, bdzie dopiero w stanie

decydowa wzgldem wniosku JW. Jeowickiego. Zdaje si, e
termin jest nieograniczony, i poniewa nie wiemy w jakim

czasie, czyli to za kilkanacie dni, czyli te za kilka tygodni

Komisya dyplomatyczna czynno t bdzie moga ukoczy,
a wszyscy zgadzamy si na to, e wniosek JW. Jeowickiego

jest bardzo wany i prdkiego zaatwienia potrzebuje, wypa-

daoby, aby Izba upowania Komisy dyplomatyczn do za-
dania od Wydziau Dyplomatycznego zakomunikowania jej

wszelkich akt, cigajcych si do tego wniosku, i monaby
jaki blizki termin, n. p. sobotni oznaczy, na który Komisya

dyplomatyczna byaby obowizana przedstawi Izbie wniosek

JW. Jeowickiego«.

JW. Marszaek: »Odpowiadajc JWmu Worcell, owiad-

czam, i wanie w dniu wczorajszym zakomunikowaem Izbie

odezw od Zastpcy Ministra spraw zagranicznych, w której

owiadczy gotowo zoenia wszelkich akt i zakomunikowania

ich na kade zadanie Komisyi dyplomatycznej. Nie widz przeto

potrzeby upowania Komisy dyplomatyczn, aby ta mocn bya
wezwa w kadej potrzebie Wydzia Dyplomatyczny do przed-

stawienia jej potrzebnych papierów, skoro sam Zastpca Mini-

stra spraw zagranicznych z gotowoci swoj si owiadczy.

Oznacza czas Komisyom do wykoczenia poruczonych im

prac dotd nie byo u nas w zwyczaju. Izba spuszczaa si

w tern zawsze na Komisy swoje, e te, znajc i podzielajc

yczenie Izby, o tyle przyspiesza staraj si poruczone im

czynnoci, o ile czas fizycznie im wystarczy. Spodziewam si,

e i ten przedmiot w Komisyi duej nad trzy lub cztery dni

nie zabawi«.
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JW. Wyk: »Wtpliwo, jak JW. Marszaek podaje wzgl-
dem prawdziwoci adresu komitatów wgierskich i wzgldem
ich przymówienia si za nami, zdaj si zbija wszystkie za-

graniczne gazety; wszystkie bowiem nietylko francuzkie, ale

nawet niemieckie doniosy nam o tern, a adna z gazet nawet
austryackich, ani »Beobachter« nawet, tego doniesienia nie zbija.

Zdaje si, e na tern doniesieniu polega mona, tern bardziej,

kiedy wiadomo o adresie komitatów wgierskich przez adn
z gazet austryackich, które wszystkie pod ostr s cenzur
i wszystkie za urzdowe uwaa mona, kiedy, mówi, przez

adn z tych gazet wiadomo ta zbit nie jest. Przypominam,

i sejm wgierski za pótora miesica bdzie otwarty; pow ;n-

nibymy przeto pospieszy z t odezw, aby zebranie si jego

uprzedzi, dla czego wypadaoby, aby Komisya jak najprdzej

przedmiot ten zaatwia i adres przez JW. Niemcewicza uo-

ony Izbom do zatwierdzenia przedstawia. Powtarzam, i wy-

pada nam z przesaniem adresu tego pospieszy, nim si sejm

zbierze, bo jeeli si spónimy, nie osigniemy tych skutków,

jakich spodziewa nam si wypada«.

JW. Marszaek: »Jako Polak, jako obywTatel i Reprezentant,

na chwil nie wtpi, aby wiadomo o adresie komitatów

wgierskich pewn nie bya. Sprawa nasza nadto jest pikna,

nadto wietna, abymy si wspóczucia narodów spodziewa nie

mieli, abymy takowego pewnymi nie byli; lecz jako Czonek Izby

owiadczam, i my, ciao prawodawcze, powinnimy mie inne

dokadniejsze wiadomoci, jak te, które czerpane w gazetach.

Owiadczam, e na doniesieniach gazet poprzesta nie moemy,
gdzie jako organ Narodu przemawia mamy«.

JW. Wyk, w kontynuacyi: »W wolnych krajach, gdzie

jest woino druku, mona nie ufa doniesieniom gazet, lecz

tam, gdzie jest cenzura i kiedy adna gazeta nawet z wiede-
skich wiadomoci tej nie zbia, tam, mówi, gdzie z powodu
zaprowadzonej cenzury kad gazet uwaa mona, e w niej

sam rzd przemawia, gdzie wszystkie pisma z tego wzgldu
za urzdowe uwaa naley, tam wszelkie podobne wiadomoci
mona uwaa za pewne«.

JW. Roman Sotyk: »Kilka tygodni temu, jak wyrzekem
w tej samej praw wityni zdanie, e musimy si dobija nie-

podlegoci przez or i przez negocyacye. Dzi widz, i
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wniosek JW. Jeowickiego prowadzi nas do celu, abymy uzy-

skali pomoc obcych narodów. W jaki za sposób da si to

uskuteczni, wskae nam Komisyów naszych mdro. Musz
tylko owiadczy moj rado, ze widz jedno midzy Repre-

zentantami a Narodem, midzy Narodem a Wodzem. Widzie-

limy niejakie rozdwojenie przy wprowadzeniu wniosku wzgl-
dem reformy Rzdu. Teraz wszyscymy si poczyli i poda-

limy sobie rce dla dobra Ojczyzny. Z ukontentowaniem mojem
widz, i Naród cay i Europa przekonaj si, e wszyscy do

jednego dymy celu, przyjwszy za haso: jedno, zgoda

i moc. Wojsko zrobi swoje, a dyplomacya to samo«.

JW. Tymowski: »Co do adresu do Wgrzynów, mio mi

jest zwróci uwag Izby Poselskiej, i skoro Izby zgodziy si
i uchwaliy go, zdaje si, i, powody do niego musielimy
uzna za suszne. Skoro go wic izby uchwaliy i poleciy na-

pisanie odezwy do Wrgrzynów, dziwi si, i rzecz ta ulega

jeszcze wtpliwoci. Adres powinien koniecznie do Izb by
wniesiony; do Komisyów odsya go nie widz adnej potrzeby,

bo nie powinnimy si na adne wzgldy oglda«.
JW." Woowski: »Gdy wanie z mojej strony by uczy-

niony wniosek, abymy adres dla szlachetnego narodu wgier-
skiego przesali, dzikujc mu za tak pikne przymów7ienie si
za nami do Cesarza austryackiego i gdy polecilimy ju wy-

gotowanie jego, wic co si tyczy samej uchway, nie mona
zaprzecza, i ta adnej zmianie ulega nie powinna. Co do

adresu, kiedy ten ju jest napisany i tylko w Izbach poczo-
nych powinien by odczytany, nie zaszkodzi, i go przejrz

Komisye. To tylko dodam, aby, kiedy w dniu sobotnim ma
nam by przedstawiony, naleaoby uprosi Izb Senatorsk,

aby si równie zgromadzi raczya, aby wzgldem ostate-

cznego przesania go w jednyme z nami dniu zadecydowaa.

Moeby si jeszcze Izba i na to zgodzia, e gdy w sobot
decydowa mamy wzgldem odezwy JW. Jeowickiego, ponie-

wa odezwa ta tyczy si caego Narodu, wnosz, aby i ta

odezwa wraz z adresem do Wgrzynów w Izbach poczonych
odczytana bya, aby w przedmiotach dotyczcych si caego
Narodu cay Sejm decydowaa

Gosy: »Zgoda! zo%oda!«
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JW. Marszaek: »Kto popiera wniosek JW. Woowskiego,
powsta raczy«.

Wszyscy powstali.

JW. Marszaek: » Wszelako, chocia ju Izba wzgldem
wniosku JW. Woowskiego zadecydowaa, omielam si przed-

stawi nastpujce uwagi. Niema adnej wtpliwoci, e Izby

zadecydoway, aby adres do Wgrzynów z podzikowaniem
za ich dobre dla nas chci uoy i im przesa. Adres ten, jak

nam wiadomo, jest ju napisany i tylko dla ostatecznego uzu-

penienia ma by w Izbach poczonych odczytany. Izba zde-

cydowaa ju, aby jej w sobot takowy by przedstawiony, lecz

zdawaoby mi si lepiej przedmiot ten odoy do poniedziaku,

a to z tych powodów: oprócz adresu do Wgrzynów mamy
jeszcze odezw do Narodu, której wygotowanie polecilimy

Komisyi dyplomatycznej z zastosowaniem si do gosów JW\
Jeowickiego i Swirskiego. Odezw t Komisya dyplomatyczna

ma nam take w sobot przedstawi, której aby nada wicej
prawnoci po przyjciu u nas, wypadnie nam j zakomuniko-

wa Senatowi, aby od caego Sejmu wychodzia. Prócz tych

dwóch odezw bd czynione jeszcze niektóre interpelacye, a te

tylko w Izbach rozczonych maj miejsce, i to jest powód
drugi. Trzeci za powód, e, jeeliby si nam pozostao czasu,

mógby by wniesiony projekt, wczoraj w Komisyach dysku-

towany, wzgldem zajcia woów pod rekwizycy, który jest

take jednym z przedmiotów naglejszych; nie mielibymy wic
czasu poczenia si z Senatem, z którym wspólnie adres do

Wgrzynów rozbiera powinnimy, jakemy go w Izbach po-

czonych uchwalili. Te materye zajm nam zapewne cay
dzie sobotni; dlatego zdawaoby mi si, abymy raczej upro-

sili Komisy dyplomatyczn, iby nam w sobot odezw do

Narodu, a w poniedziaek adres do Wgrzynów przedstawia,

po którym moglibymy wprowadzi projekt o regulaminie Izb,

który ju raz powinien albo upa, albo si utrzyma«.

JW. Wyk: »W tem tylko nie zgadzam si z JW Mar-

szakiem, e gdybymy w poniedziaek mieli se^y w Izbach

poczonych, kiedyby Izba Senatorska miaa czas do przej-

rzenia i przyjcia odezwy do Narodu i wojska? Wszak po

uchwaleniu odezwy trzeba o niej Senatowi donie, j zako-

munikowa, wic gdyby w poniedziaek byy Izby poczone,
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to odezwa do Narodu i wojska musiaaby by dopiero we
wtorek do Senatu wprowadzona. Chyba, e JW. Marszaek

przedsiwemie rodki, aeby w sobot Senat mia sesy i eby
mu odezwa ta zaraz po jej przyjciu w Izbie naszej bya przed-

stawiona^

JW. Marszaek: »Odpowiadjc na gos JW. Wyka, mam
honor mu owiadczy, i pomidzy sobot a poniedziakiem

jest czterdzieci om godzin i e przedmiot ten wiele czasu

w Senacie zabra nie moe. Dzi zbior si Komisye o godzinie

6 w wieczór, i to zapewne Komisye poczone. Tym sposobem,

gdy przedmiot ten w Komisyach dyskutowany bdzie, komi-

sarze Senatu bd ju z nim oswojeni, i dlatego dyskusya

w Senacie dug by nie powinna i nie zabierze zapewne
czasu wicej, jak tyie, ile bdzie potrzeba na odczytanie. A za-

tem, czy to w sobot wieczór, czy w niedziel, Senat nie od-

mówi swojego zebrania si, bo powtarzam, przedmiot ten nie-

wiele go zatrudni, a jest nagy«.

JW. winiarski: »Oprócz przedmiotu adresu do szlache-

tnego narodu wgierskiego i równie wanej odezwy do Narodu
i wojska naszego, syszelimy w gosie JW. Jeowickiego

wzmiank o potrzebie adresu do obcych narodów wzgldem
interwencyi. Zdawao si, e Izba podzielia to zdanie i dlatego

przedmiot tak wany do Komisyów odesaa. Aeby jednak

w tym gosie nie przypuszczano zamiaru wzburzenia ludów
przeciwko rzdom, wypadaoby, abymy wydali razem adres

do narodów i do rzdowa.
JW. Kaczkowski: »Gdy wezwany zostaem na dzisiejsz

sesy, rozumiaem, e po dwóch tajnych posiedzeniach, które

draniy opini publiczn nastpnie wszyscy bdziemy zaspo-

kojeni; jako nie zawiodem si, bo pocztkowo syszelimy
projekt do adresu — nota bene, le nazwanego adresem —
bo raczej projekt do odezwy do narodu cierpicego. Tymcza-

sem zrcznie czy niezrcznie przenielimy si do Wgier; po-

tem bkalimy si po rónych gabinetach i pominlimy nie-

rozwizan t jedn kwesty, której caa Polska oczekuje. Dzi
taka zwoka jest podobno dla nas uwaczajca, i dlatego s-
dz, i przedewszystkiem wypada nam si zaj w Izbie jej

uoeniem, bo mamy czas po temu; inaczej mona bdzie po-

wiedzie, e trawimy sesy na niczem«.
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JW. Marszaek: »Mam honor zwróci uwag JW. Sieradz-

kiego na to, i dla zaspokojenia troskliwoci Narodu dosta-

teczn jest jawno, jakmy nadali wniesieniu sprawozdania

na publicznem posiedzeniu. Sprawozdanie to wszyscy syszeli,

i zapewne we wszystkich pismach publicznych umieszczone

zostanie; to tymczasowo Naród zaspokoi, dopóki wyda si ma-

jca odezwa nie potwierdzi i nie powikszy zaufania, jakie

powinien mie Naród w Naczelnym Wodzu i wojsku, których

walecznoci i usiowaniom powierzylimy wywalczenie sprawy

naszej. Zreszt, co do tego Izba decyzy swoj juz wyrzeka
i zapewne cofn jej nie bdzie chciaa«.

JW. Kaczkowski, w kontynuacyi: »Wanie zamiarem Izby

jest pokaza w obliczu caego Narodu, e Naród, Izby, Rzd
Narodowy i Wódz stanowi jedno. Wszelkie spónienia moe
maj jakie dyplomatyczne cele, ale te nie zaspokoj Narodu,

przeto s ze. Jestem zdania, aby przedewszystkiem, kiedymy
pominli jedne formalnoci, pomin i drugie. Odezwa jest po-

trzebna, i ta powinna by wydana dzi, i dzi«.

JW. Zarczyski : »Uwaam, e zwoka przypisuje si ja-

kimsi dyplomatycznym stosunkom. Ja myl, e gdyby Izba

tak dziaaa, dziaaaby mylnie. Lecz mniemam, ze gdy caa
Polska zalana jest barbarzycami, gdzie s wszystkie komuni-

kacye przecite, nie mona jej podobnego zarzutu robi, bo ona

dziaa nie moe«.
JW. Wyk: »Odezwa przez koleg JW. Jeowickiego uo-

ona, mona powiedzie, i jest odezw jedenastu Czonków
Izby, bo jest odezw deputacyi. Delikatno tylko nasza nie

kazaa odzywa si, gdy j JW. Jeowicki odczyta, a caa Izba

owiadczya si za odesaniem jej do Komisyów. Gdy si na

ni zgodzio jedenastu czonków, i piciu przeciwko niej nie

bdzie. Lubo bybym za tern, aby dzi ukoczona i wydruko-

wana bya, lecz delikatno kazaa, abymy milczeli, gdy caa
Izba owiadczya si za odesaniem jej do Komisyów«.

JW. Oodebski: »Wanie w tym przedmiocie mam sobie

za obowizek kilka sów przemówi. Jeeli odezwa ta, o któr
nam idzie, towarzyszy ma zdaniu sprawy, które ma by ogo-

szone przez pisma publiczne, nie wtpi, e odezwa ta bardzo

podany skutek przyniesie. Gdyby za wr kilka dni dopiero

po zdaniu sprawy do publicznoci doj miaa, sdz, i by-
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aby czcz deklamacy, na któr susznie powsta JW. wirski,

bo ufno i troskliwo Narodu nie moe by zaspokojona

przez samo zdanie sprawy. Zatem bybym zdania, aby Izba

dzisiaj, i to zaraz, zdecydowaa, któr z tycb dwóch, czy JW.
wirskiego, czy JW. Jeowickiego utrzyma wypada. Jeeliby

szo o zmodyfikowanie niektórych myli, to nie moe wiele

czasu zabra, to si moe w Izbie bez zatrudnienia tern Ko-

misyi uskuteczni, bo powtarzam, e odezwa ta koniecznie

towarzyszy powinna zdaniu sprawycc

JW. Jeowicki : »Izba zdecydowaa, aeby odezwa, któr

11 Czonków widziao, bya przez Komisye roztrzsan. Jestem

tego zdania, — nie dlatego, e jest jedna odezwa, ale e s dwie,

wic dlatego jedna z nich doskonalsz by moe, — e dobrze

jest, e obiedwie do Komisyów odesane zostay, lecz z mego
miejsca upraszam JW. Marszaka, aby by askaw wezwa Ko-

misye dyplomatyczn do najprdszego wygotowania odezwy,

jakiej damy, i sesy na popoudnie zwoa celem jej zatwier-

dzenia, bo jeeli rzecz t w odwok pucimy, nie bdzie tego

skutku, o jaki nam idzie. Teraz, aby objani JW. Kaczkow-

skiego, musz mu pokaza — jak to mówi — czarne na bia-

em, e to nie adres, ale odezwa bya, któr jako czonek de-

putacyi miaem sobie za obowizek napisa i dzisiaj Izbie

odczytaem, bo dobrze mi jest wiadomo, e Izba do narodu

adresów nie wydajew.

W tern miejscu JW. Jeowicki poda JW. Kaczkow-

skiemu odezw swoj.

JW. Biernacki: »Zdaje mi si, e wicej byo gosów za

odesaniem obudwóch odezw do Komisyów. Gdy za i tu jest

jeszcze wtpliwo, yczybym, aeby JW. Marszaek poda
kwesty, do której Komisyi ma by odesany, t. j. czy do Ko-

misyi Poselskiej, czy do Komisyów poczonych. Nie mog
przytem przytumi mojego przekonania, e przedmiot tak wa-

ny powinien by odesany do Komisyów poczonych«.

JW. Tymowski: »Ja w tern róni si z JW. Biernackim,

e nie sdz, aeby przedmiot ten odsya do Komisyów.

Mielimy 11 Czonków do rady wojennej; ci niech si porozu-

miej i napisz odezw bez potrzeby komunikowania jej

Komisyom«.

JW. Godebski: »Wanie objawione byo publicznie, e ci
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jedenastu porozumieli si pomidzy sob, i e ta odezwa napi-

sana bya wskutku porozumienia si. Nie widz potrzeby, po

co ta odezwa ma by do Komisyi odsyana? Pytam si, czem

si tam zatrudnia bdzie Komisya? Czyli frazesa poprawia?
Wszak to sami w Izbie zrobi moemy. Zatem prosimy o od-

czytanie jeszcze raz powolne tyche odezw, a mniejsze pomyki
w miar, jak si spostrzega bd, prostowa bdziemy. Tym
sposobem rzecz zaraz skoczymy i ani poobiednej sesyi nie

bdzie potrzeba«.

JW. Swirski: »Polecilicie nam, abymy byli wiadkami
zdania sprawy i narad nad dzisiejszym stanem kraju, uwaa-
jc go pod wzgldem wojennym. Stao si zadosy waszemu
poleceniu, i troskliwo wasza zaspokojon zostaa. Po zdaniu

sprawy w Izbie trzeba byo otworzy zdanie przed Narodem.

Wiedzielimy, e nie moemy wyda odezwy, e tylko wola

Izby upowani nas, lub te Komisye moe, aby odezwa w sku-

tek wyniky z przekonania do Narodu wydan zostaa. Wie-

dzieli o tern Czonkowie skadajcy deputacy, lecz gdy nad

przygotowaniem podobnej odezwy porozumie si midzy
sob nie mogli, rozeszlimy si, i ja napisaem odezw moj
wtenczas, kiedy kolega Jeowicki swoj przygotowa. Gdybym
by poprzednio wiedzia o odezwie JW. Jeowickiego, bybym
mojej nie pisa, nawr et czyta jej nie chciaem, tylko woli Izby

posusznym by mi wypadao. Gdyby to miao robi zwok,
nadto chybia celowi, bo bez poparcia potrzeby jej odezwa by-

aby deklamacy, która od Izby nigdy wychodzi nie powinna,

kady akt bowiem opiera si powinien na faktach, i dlatego

odezwa oparta by powinna albo na faktach, albo obok spra-

wozdania zamieszczona. Natura dwóch tych odezw jest taka:

JW. Jeowickiego odezwa jest emanujca z tego sprawozdania,

ale bez faktów; moja ma fakta. Niech wic Izba zdecyduje,

aby czas skróci, któr z nich przyjmuje i która do Komisyów
ma by odesana? Moja moe by bez zdania sprawy, bo tam

s wyuszczone powody, dla których Izba uznaa potrzeb zwo-

ania Rady Wojennej «.

JW. Rembowski: »Na poparcie gosu JW. Sieradzkiego to

powiem, e jedenacie gosów nie s ca Izb. Dwie odezwy
zostay nam przedstawione. Izba powinna zdecydowa, której

z nich da pierwszestwo: jednej lub drugiej. Nadto kiedy
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odezwa ta ma i do wiadomoci caej Europy, powinna ko-

niecznie przej przez Komisye poczone«.

JW. Dembowski: » Rozumiem, ze deputacya nie miaa prawa

pisa odezwy. Obowizkiem jej byo zda nam tylko spraw
z narady odbytej w Rzdzie Narodowym; wydanie odezwy

naley do Izby. Gdy nam przedstawiane s odezwy, Izba ma
prawo odesa je do Komisyów, i jestem za utrzymaniem tego«.

JW. Marszaek: »Materya zdaje si by dostatecznie wy-

janiona. ..«

— Gosy: »Niewyjaniona! niewyczerpana! prosimy

o dusz dyskusy !«

»...Chocia prawo pozwala mi w kadym razie podug sta-

tutu organicznego zamkn dyskusy, jednak nie chc z niego

korzysta i poddaj to pod decyzy Izby. Kto jest zdania,

aeby dyskusy zamkn i do wotowania przy-

stpi, powsta rczyce
— Wikszo powsta<a«. —
»Teraz poddaj nastpujc kwesty: Kto jest zdania, aby

odezwy tej do Komisyów nie odsya, tylko zaraz wzgldem
nich wyrzec, powsta raczy«.

Przed zadecydowaniem tej kwestyi zada objanienia.

JW. Biernacki: »Czy do Komisyi, czy do Komisyów po-
czonych ma by odesana ?«

Marszaek: »To potem zdecydujemy«.

L Tymowski: »Ja za prosibym o objanienie, czyli te

odezwy do Komisyów, czyli te do 11 Czonków skadajcych

deputacy odesane by maj?«
Gosy: »Samo prawo zawiera co do tego punktu prze-

pisy, od których odstpi nam nie wypada !«

JW. Kaczkowski: »W kwestyi pooonej widz dwie kwe-

sty, z których jedna dy do tego, czy eby le byo, a druga,

czy eby byo gorzej. Zdaje mi si, i caa rzecz zawisa na

popiechu w objawieniu jak najprdzej Narodowi skutku na-

rad wczorajszych. Bardzo czsto i bardzo czsto bdzilimy
dawniej w tern, emy Naród w Warszawie tylko widzieli.

Dlatego rozumiem, i im duej bdziemy odwóczy, tern wi-
ksze ze zrobimy, tern bardziej, e zaród jego ju istnieje. Dla

jednoci, która nas jedynie zbawi moe, wszelkie opónienie
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jest szkodliwe i dlatego w tern te kwestye si róni, e jedna

od drugiej gorsza«.

JW. Marszaek: »JW. Kaczkowski nie zrozumia mnie, jak

widz. Ja podaem tak kwesty: Kto jest zdania, aby odezw

tych do Komisyów nie odsya, tylko zaraz tutaj wzgldem
nich wyrzec? Ja w tej kwestyi nie widz tego, co JW. Ka-

czkowski upatruje, t. j. chci zwoki«.

JW. Kaczkowski, w kontynuacyi: »Byaby ona tak, jak j
przedstawia JW. Marszaek, gdyby nie bya poprzedzona przez

pierwsz. Z tego wzgldu miabym zaproponowa tak kwe-

sty: Czyli t odezw potrzeba wyda dzisiaj, czy jutro?«

JW. Morawski: »Na kwestye, czy ma by dzisiaj odezwa

ta rozstrzygnita, lub nie, odpowiadam, i moe by dzisiaj

odesana do Komisyów, dzisiaj w Komisyach roztrz(nio)n

i jeszcze dzisiaj przez Izby przyjt. JW. Kaczkowski suszn
robi tu uwag. Ja uwaaem nadto., e, gdy JW. Jeowicki

czyta odezw swoj, na jeden tylko peryod Izba zdawaa si

nie zgadza; wic godzina wystarczy na poprawienie jego. Co

wicej, uwaaem, e co do tego Izba miaa suszno za sob,

bo nie naleao drani umysów, co wanie zarzuci mona
temu peryodowi. Sdz, e odesawszy odezw t do Komi-

syów, aeby peryod ten by w niej sprostowany, jak mówiem,
w jednej godzinie moe by poprawion i dzi jeszcze do druku

podan«.

JW. Marszaek: »Aby rzecz zbliy do koca, rozumiem,

i nam wypada w tym porzdku kwestye pooone rozstrzy-

gn: naprzód pierwsze pytanie, czy odezw t zaraz wygo-

towa mamy? Jeeliby si kwestya ta nie utrzymaa, podam

drug: czy ma by odesana do Komisyów z prob, aby dzi-

siaj na 5-t lub 6-t godzin po obiedzie do Izby j wniosy ?«

JW. Wyk: »Jeeli tak jest, jak JW. Morawski utrzymuje,

e tylko jeden peryod tej odezwy zwróci uwag Izby i spra-

wi szemranie, wic ten peryod atwo moe by poprawiony

bez odsyania do Komisyów. Jeeli to jest przedmiot, który

przez 10 ju Czonków by rozbierany, jestem zdania, aby

odezwa ta jeszcze raz w Izbie odczytana bya, poprawiona bez

odsyania jej do Komisyów, bo skde ma by ta nieomylno
w piciu osobach ?«

Gosy: wprosimy o wotowanie!«
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JW. Marszaek: »Poddaj jeszcze raz t kwesty: Kto
jest zdania, aby wzgldem odezwy do Narodu
i wojska zaraz wyrzec, powsta raczy «.

— Mniejszo powstaa. —
>>Gdy si ta kwestya nie utrzymaa, poddaj drug: Kto

jest zdania, aby rzeczon odezw odesa do Ko-
misyów, z prob, aby nam j przedstawiy na go-

dzin 7 wieczorem, powsta raczy«.
— Znaczna wikszo. —
»A wic zapraszam JJWW. Komisarzy, aby raczyli si

zaj t odezw i przedstawi j Izbie o godzinie 7 wieczo-

rem. Nim zasolwuj sesy, mam honor przedstawi Izbie, i
JW. Losicki (Wyk) dla saboci zdrowia yczy sobie wyje-

cha do wód, do Buska. Ja nie jestem umocowany do dawania

urlopów na czas duszy, jak na dni 15 i na czas do drogi po-

trzebny, coby najwicej wynioso dni 24. Ze za JW. osicki

da urlopu na dni 40, odwouj si przeto do decyzyi Izby,

czy mog JW. Wykowi udzieli urlop na dni 40? Kto przy-

chyla si do dania JW. osickiego, powsta raczy«.

— Mniejszo powstaa. —
»Sesya zawiesza si do godziny 7 popoudniu«.

W. hr. Ostr(owski).

Posiedzenie wieczorne Izby Poselskiej dnia
28 lipca 1831 r.

JW. Marszaek: »Poniewa posiedzenie to jest przedue-

niem posiedzenia rannego, sdz, e niema potrzeby odczyty-

wania obecnoci Czonków Izby i e moemy przystpi prosto

do rzeczy. Mam honor zaprosi JW. Morozewicza do od-

czytania redakcyi, jaka w Komisyach bya przyjta«.

JW. Morozewicz czyta: »Odezwa Izby Poselskiej do

wojska i Narodu polskiego.
Kiedy ju tyle wietnych naszego ora powodze kae

nam si spodziewa coraz przewaniejszych wypadków, kiedy

obok usiowania Rzdu Narodowego i Naczelnego Wodza,.
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aby chwile ustalenia bytu naszego niepodlegego przybliy,

nieprzyjaciel omieli si przej [na] lewy brzeg Wisy i na

zadanie nam zgubnego ciosu wszystkie swe siy nata, nie

dziw, e troskliwo powszechna daa pozna jak najbliej

pooenie nasze wojenne, zgbi i oceni rodki dla popierania

witej sprawy [ojczystej] przedsiwzite. Izba Poselska, pra-

gnc odpowiedzie yczeniom, pogodzi róno widoków,

przytumi wreszcie choby te najsabszy zaród nieufnoci,

uczynia wniosek o zwoanie wielkiej Rady, na której wobec

Rzdu, Wodza Naczelnego i przybranych znakomitych wojsko-

wych delegowani od Izby Poselskiej Reprezentanci, rozpo-

znawszy stan si, stosunków i planów wojennych, uzyskali to

pocieszajce przekonanie, e siy nasze równie, jak ich kierunek,

odpowiadaj zupenie zamiarom przez Naród jednomylnie

wobec Europy ogoszonym. Izba Poselska, podzielajc to prze-

konanie delegowanych Izby Poselskiej, pospiesza je objawi

Narodowi caemu. Polacy! wczorajsza Rada wojenna uzupenia

nasz ufno w siach naszych, w Rzdzie Narodowym i w Wo-

dzu Naczelnym. Poczmy wic te siy w jedno ognisko; niech

kady z nas jak najdzielniej wspiera spraw oswobodzenia

Ojczyzny; otoczmy najsilniejszem zaufaniem wadze narodowe,

a rzumy kltw narodow na tych, którzyby nie spieszyli

dzieli trudów i niebezpieczestw oswobodzicieiów Ojczyzny

i którzyby kiedykolwiek powayli si szkodzi sprawie publi-

cznej, usiujc rzuci nasiona nieufnoci i niezgody«.

iW. Marszaek: »Zapewne odezwa ta, jak bya odczytan,

zostanie przyjt jednomylnoci«.
Gosy: »Prosimy o powtórne odczytanie !«

JW. Morozewicz czyta: »Odezwa Izby Poselskiej do

wojska i Narodu polskiego.
Kiedy ju tyle wietnych naszego ora powodze kae

nam si spodziewa coraz przewaniejszych wypadków, kiedy

obok usiowa Rzdu Narodowego i Naczelnego Wodza, aby

chwile ustalenia bytu naszego niepodlegego przybliy, nie-

przyjaciel omieli si przej [na] lewy brzeg Wisy i na za-

danie nam zgubnego ciosu wszystkie swe siy nata, nie dziw,

e troskliwo powszechna daa pozna jak najbliej poo-

enie nasze wojenne, zgbi i oceni rodki dla popierania

witej sprawy [ojczystej] przedsiwzite. Izba Poselska, pragnc



— 112 —

odpowiedzie yczeniom, pogodzi róno widoków, przytu-

mi wreszcie choby te najsabszy zaród nieufnoci, uczynia

wniosek o zwoanie wielkiej Rady, na której wobec Rzdu,
Wodza Naczelnego i przybranych znakomitych wojskowych

delegowani od Izby Poselskiej Reprezentanci, rozpoznawszy

stan si, stosunków i planów wojennych, uzyskali to pociesza-

jce przekonanie, e siy nasze równie, jak ich kierunek, od-

powiadaj zupenie zamiarom przez Naród jednomylnie wobec

Europy ogoszonym. Izba Poselska, podzielajc to przekonanie

delegowanych Izby Poselskiej pospiesza je objawi Narodowi

caemu. ..«

JW. Chemicki: »Zdaje mi si, e wr odezwie JW. Jeowi-

ckiego bya wzmianka do wojska, i zdaje si, e bya po-

trzebii«.

JW. Morozewicz: »Istotnie pierwsza redakcya, jak bya
przedstawiona w Komisyach, zajmowaa w sobie apostrof do

wojska, lecz poniewa wikszo tak zadecydowaa, zastoso-

waem si do jej yczenia i tak j Izbie przedstawiam, lecz

jeeliby Izba koniecznie yczya sobie tej wzmianki, o któr
chodzi JW. Chemickiemu, mam z sob redakcy pierwsz,

mog j Izbie odczyta, która w miejscu poczynajcem si od

tego wyrazu: »Polacy!« zawiera, jak nastpuje:

»Wojownicy polscy! na waszem mstwie i na waszej

wytrwaoci los Ojczyzny polega. Temi cnotami wspierajcie

Wodza Naczelnego, otoczcie go t ufnoci, jak Naród w wa-

szej odwadze pokada, jak w talentach i charakterze wybra-

nego przez siebie WT

odza pooy. Obywatele! czcie wszystkie

siy wasze w zbrojnem powstaniu, w jednoci uczu, w zaufa-

niu dla wadz narodowych, w powiceniach godnych wielkiej

sprawy waszej, w obrzydzeniu nakoniec dla tych, którzyby nie

dzielili wspólnych niebezpieczestw i sawy, lub usiowali

osabia wewntrzn jedno i zgodcc
Gosy: »Bardzo dobrze !«

JW. Marszaek: »Upraszam JWr

. Morozewicza o odczy-

tanie caej odezwy z tym ustpem«.
JW. Morozewicz czyta: »Odezwa Izby Poselskiej do

wojska i Narodu polskiego.
»Kiedy ju tyle wietnych naszego ora po-

wodze kae nam si spodziewa coraz przewa-
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niejszych wypadków, kiedy obok usiowa Rzdu
Narodowego i Naczelnego Wodza, aby chwilf] usta-

lenia bytu naszego niepodlegego przybliy, nie-

przyjaciel omieli si przej [na] lewy brzeg
Wisy i na zadanie nam zgubnego ciosu wszystkie
swe siy nata, nie dziw, e troskliwo powsze-
chna daa pozna jak najbliej pooenie nasze
wojenne, zgbi i oceni rodki dla popierania
witej sprawy ojczystej przedsiwzite. Izba Po-

selska, pragnc odpowiedzie yczeniom, pogodzi
róno widoków, przytumi wreszcie choby
te najsabszy zaród nieufnoci, uczynia wniosek
zwoanie Wielkiej Rady, naktórejwobecRzdu,

Wodza Naczelnego i przybranych znakomitych
wojskowych delegowani od Izby Poselskiej Re-

prezentanci, rozpoznawszy stan si, stosunków
i planów wojennych, uzyskali to pocieszajce prze-

konanie, e siy nasze równie, jak ich kierunek,
odpowiadaj zupenie zamiarom przez Naród je-

dnomylnie wobec Europy ogoszonym. Izba Posel-

ska, podzielajc to przekonanie delegowanych
1 zby Poselskiej, pospiesza je objawi Narodowi
cae mu...

«

JW. Chodecki: »Co do tego peryodu robi nastpujc
uwag, e widz Izb Poselsk umieszczon na samym kocu.
Mnieby si zdawao, i wypadaoby waciwsze wyznaczy
jej miejsce, t. j. pooy j przed Rzdem (i) Wodzem Na-

czelnymi

JW. Morozewicz: »Zarzut ten moe by atwo odparty, bo

skoro powiedziane jest, e wobec Rzdu, Wodza Naczelnego

i przybranych wojskowych rozpoznawali stan si, stosunków

i planów wojennych etc, ju w tern samem Czonkom tym,

którzy rozpoznaj, daje si widoczna preferencya«.

Gosy: »Susznie! bardzo susznie! prosimy o cralsz(e)

czytanie !«

JW. Morozewicz czyta:

»Wojownicy polscy! na waszem mstwie i na
waszej wytrwaoci los Ojczyzny polega. Temicno-
tami wspierajcie Wodza Naczelnego, otoczcie go
Dyaryusz T. VI. 8
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t ufnoci, jak Naród w waszej odwadze pokada,
jak w talentach i charakterze wybranego przez
siebie Wodza pooy. Obywatele! czcie wszystkie
siy wasze w zbrój nem powstaniu, wjedn oci uczu,
w zaufaniu dla wadz narodowych, w powiceniach
godnych wielkiej sprawy waszej, w obrzydzeniu
nakoniec dia tych, którzyby nie dzielili wspólnych
niebezpieczestw i sawy, lub usiowali osabia
wewntrzn jedno i zgod«.

Gosy: »Bardzo dobrze! bardzo dobrze !«

JW. Marszaek: »Kto jest zaprzyjciemtej odezwy,

p o w sta r aczy«.
— Wszyscy powstali. —
Gosy: ^Przyjmujemy jednomylnie!«

JW. Marszaek: »Mam honor zaprosi JJWW. Moroze-
wicza i Krysiskiego, aby raczyli uda si do Senatu

z przedstawieniem mu tej odezwy, aby, tam zyskawszy za-

twierdzenie swoje, do Narodu od caego Sejmu wychodzia.

Sesya solwuje si do soboty na godzin 10 zrana. Porzdek
dzienny: interpelacye Ministrów, a jeeli nam czasu

zbdzie, przystpimy do projektu wzgldem wzicia
w rekwizycy woów«. W. h r. Ostr(owski).

Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 30 lipca

1831 roku.

Po zebraniu si Czonków JW. Rostworowski w za-

stpstwie JW. Sekretarza odczyta list obecnoci. Byli obe-

cnymi (65):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

lski. Wiktor uniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JW. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. Cy-

pryan Baczyski. Antoni Libiszewski. Roman Sotyk. Gustaw hr. Maa-
chowski.

Deputowani: JJWW. Fra. Chomentowski. Jan Pusztynika. Lu-

dwik empicki. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.
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Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Marcin Ra-

doski. Wad. hr. Ostrowski.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Antoni Rembowski. Alojzy

Biernacki. Ksawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. [Ksaw.

hr. Niesioowski.] Ignacy Bielski. Alojzy hr. Poletyo. Józef wirski. Feliks

Doliski.

Deputowani: JW. Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Jan Rostworowski. Jakób Okcki. Fra. Dbrowski.

Ignacy Starzyski. Fra. Trzciski. Eugeni Subicki. Józef Kretkowski.

Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Dominik Krysiski. Józef Brinken. Micha

Piotrowski. Fra. Woowski. Wojciech Chodecki. Antoni Zawadzki. Wa-
lenty Zwa.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Ludwik Bieniecki. Wad. Zawadzki. Ignacy Wyk.
Deputowani: Wszyscy nieobecni.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-

toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Wincenty Gawroski.

Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JJWW. Narcyz

hr. Olizar. Ksawery Godebski. Stan. hr. Worcell.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Amancyusz Zarczyski. Henryk Nakwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Daniel

Tchorzewski. Jakób Malinowski.

Po odczytaniu listy n ades zli (18):

JJWW. Kalikst Morozewicz. Antoni Plichta. Stan. Kaczkowski. Kan-

torbery Tymowski. Tomasz br. Wyszyski. Fra. Kisielnicki. Ksawery

Sabbatyn. Aleksander Bernatowicz. August Morzkowski. Fra. Jaboski.

Wincenty Chelmicki. Bonawentura Niemojowski. Adam uszczewski. Jó-

zef Ziemicki. Józef hr. Maachowski. Szczepan winiarski. Jakób Pio-

trowski. Floryan Suchecki.

JW. Marszaek: » Dzie dzisiejszy, jako sobotni, przezna-

czony jest do materyi t. zw. extra-porzdkowych i do interpe-

lacyi Ministrów, czyli dania rozmaitych od Rzdu objanie.

Naj pierwszy do gosu zapisa si JW. Swirski«.

JW. wirski: »Przedmiot, który pod rozwag wasz po-

waam si wnie, jest tej natury, e wnoszc go, obawiam

si, aby tej czci Narodu, której pitnem, charakterem i od-

8*
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znaczajc cech jest honor, nie ubliy, lubo najlepsze s moje

chci i Izby, jeeli si do mego wniosku — jak si spodzie-

wam — przychyli raczy. Wiadomo jest wielu z Czonków tej

Izby, bo wielu dawniej suyo w wojsku, e wszdzie ofice-

rom od jazdy i tym, którzy na koniach sub czyni, zape-

wniony jest zwrot za utrat konia, a nawet w wojsku fran-

cuskiem za utrat efektów. Nasze wojsko tego nie da. lecz

do nas naley obmyli, aby obywatele, co z rezygnacy wy-

rzekli si majtku, powicaj ycie, aby nie byli wystawieni

na to moralne cierpienie, i utraciwszy dwa lub trzy konie, po-

zbawieni lub oddaleni od swych zapasów, patni szczupo, albo

s w niemonoci penienia suby, albo z ublieniem godnoci

uprasza musz o kredyt. Wynagrodzenie za takie straty im

si naley, lubo go nie daj; równie, jak oni nie pytali si

nas, czy si bi maj, lecz robi swoj powinno, tak i my
uchwalmy, co im si naley. Przedstawiam wic projekt,

aby oficerowie do stopnia pukownika inclusive
byli wynagradzani za stracone konie«.

Wniosek tenjednomylnoci do Komisyi ode-

sany zosta.
JW. Nakwaski : »Z prawdziw przychodzi mi przykroci

mówi i rozwodzi si w tern dostojnem zgromadzeniu wma-
teryi obrzydego szpiegostwa. Zeszemu to susznie

dla tego samego znienawidzonemu Rzdowi winnimy t spu-

cizn. Gdyby ju byt nasz ustalony zosta, gdyby ju zepsuci

za panowania [tu] Cesarzewicza ludzie nie mogli nam szko-

dzi, natenczas, zostawiajc zgryzocie wasnego ich sumienia

nalene ich ukaranie, powinnibymy darowa ich winom, na-

tenczas, poprzestajc dalsze ledzenie, moglibymy pozwoli

niejednemu, aby przynajmniej przed wiatem ukrywa si,

a w poprawie i alu wyjedna sobie Najwyszego przebacze-

nie. Lecz kiedy nieprzyjaciel zalewa w czci kraj nasz; kiedy,

jak wie niesie, ajenci rosyjscy we Lwowie i Wrocawiu wszy-

stko, co si u nas dzieje, z najwiksz wiedz dokadnoci;
kiedy po aresztowaniach w dniu 28 czerwca jecy rosyjscy

w nocy 29 czerwca oczywicie ostrzeeni z Czstochowy uszli;

kiedy ten niecny Roniecki nie dlatego pewno, e zbyt miao
dzienniki pisz — jak tu da si gos jeden sysze — lecz

raczej, mojem zdaniem, dlatego, e widzi pobaanie dla swoich
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sualców i spópracowników, omiela pochlebia sobie, e glos

jego bdzie suchany; kiedy nakoniec mamy do czynienia

z gabinetem, idcym drog przez Katarzyn utorowan, której

udawao si w Polsce wicej zotem jak elazem wojowa,
z gabinetem, nie zaniedbujcym tego ora tak skutecznie na

murach Warny wieo zaostrzonego uywa, wtenczas to, pa-

nowie moi! chcc prawdziwie cele rewolucyi osign, porzu-

ci naley wszelkie prywatne wzgldy, a jedynie dobrem Oj-

czyzny zajmujc si, wywiecenia zupenego tajemnic szpie-

gowskich da, a razem zagrodzenia wszystkim zym, aby

wicej witej sprawie naszej szkodzi nie mogli. Zasad clo

uwag i zapyta moich bdzie raport Komitetu do przej-

rzenia papierów policyi tajnej ustanowionego, uo-

ony jeszcze 18 stycznia. Na samym jego czele czytamy: »Widzi

atoii potrzeb oznajmi, e nie moe jeszcze poda cakowitego

obrazu instytucyi najprzewrotniejszej, przeciwnej wszystkim

prawom, a wszystkie z niesychanem zuchwalstwem gwaccej;
do tego bowiem koniecznym jest warunkiem ukoczenie ci-

sego przejrzenia akt tak ju Komitetowi zoonych, jakote

i tych, które jeszcze zoonemi by powinny«.

Pytam si wic, czyli wszelkie akta potrzebne zostay od-

dane temu Komitetowi ?«

JW. WSinister spraw wewntrznych i policyi (Wojewoda Gliszczy-

ski): » Komitet, o którym mówi JW. Bracawski, ustanowiony zo-

sta za czasów Dyktatury. Nie ma on nic wspólnego z Komisy
spraw wewntrznych, ledzi zbrodnie popenione za obalonego

rzdu, zdawa bezporednio raporta Dyktatorowi. Akta jego mo-

gyby by JW. panu komunikowane, lecz Komisya spraw we-

wntrznych ani si moe do tego przychyli, ani tego odmówi«.
JW. Makwaski: »Wskutku tego raportu Komitetu mam tu

kilka pyta zrobi JJWW. Ministrom, lecz takie uboczne od-

powiedzi nie doprowadz nas do celu. JJWW. Ministrowie

powinni odpowiada ad rem. Ju od trzech tygodni zapowie-

dziany by ten przedmiot; by wic czas do przygotowania

si na dokadne odpowiedzi. Przedmiot ten od dawna powi-

nien by ju by wyjaniony, jednakowo dotd nie jest. Pytam
si wic naprzód, czyli zoone zostay wszystkie pa-

piery temu Komitetowi potrzebne? Niedobrze jest,

e w pierwszych chwilach cz tylko zoona zostaa, 'a cz
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nie wiedzie gdzie si podziaa. Czy wadze zrobiy sto-

sowne kroki, aby reszt papierów wynale?«
JW. Minister przychodów i skarbu (Kasztelan Leon Dem-

bowski): »Zdaje mi si, e wszystkie interpelacye powinny by
czynione dla uytku publicznego. Zby wic czasu napróno
nie trawi, dobrzeby byo, aby Czonek, który zamierza czyni

interpelacye, móg uda si wprzód do waciwej wadzy, prze-

kona si o istotnym stanie rzeczy i tak, eby interpelacye

opieray si zawsze na faktach niezaprzeczonych. Tym sposo-

bem to, co moe by atwo w samem ródle objanione, nie

zabieraoby Izbie czasu drogiego, nieoszacowanego. Co do sa-

mego przedmiotu, Komitet rozpoznawczy by ustanowiony dla

przekonania si o zbrodni szpiegostwa z zebranych papierów.

Cz ich moga by uroniona; sam tok naturalny rzeczy po-

trafi o tern przekona. Kiedy bowiem papiery te zbierane

byy? Oto w chwili, gdzie umysy byy wzburzone, gdzie a-
dnego nie byo porzdku. Bylimy wiadkami z JW. Marsza-

kiem, jako zasiadajcy wtenczas w Rzdzie, jak obywatele gor-

liwi znosili papiery te bez adnej konsygnacyi, prawie w poach

sukni, skadali je w miejscu bez stray; atwo wic uronione

by mogy. Ze Komitet rozpoznawczy wszystkie zebrane pa-

piery odebra, atwoby si o tern przekona móg JW. Bracaw-

ski, gdyby si do tego Komitetu uda«.

JW. Turski: »Pozwoli Izba, e z powodu interpelacyi ko-

legi Nakwaskiego wspomn o tern, co dao pocztek Komisyi

rozpoznawczej, a nastpnie Komitetowa rozpoznawczemu, nie

za komitetowi ledczemu, bo si nie zatrudnia ledztwem,

lecz rozpoznaje na zasadzie wyprowadzonego ledztwa i zgro-

madzonych papierów. Obmierza policya tajna dawnego rzdu
wszystkie oburzaa umysy; trzeba byo satysfakcyi publicznej,

lecz prawo karne podobnych przestpstw nie przewidziao

i nie mogo przewidzie, jako stanowione za rzdu, który po-

licyi tajnej uywa. Nadaremne wic byo odsyanie do sdu
osób obwinionych o naleenie do policyi tajnej, kiedy, trzy-

majc si prawa, adnej kary na nie wyrzec nie mona. Nie

godzio si stanowi nowego prawa, któreby na przyszo
obowizywao; wypadao wic obmyli rodki, któreby i pu-

bliczno zaspokoiy i nalecym do tej policyi day uczu ich

nikczemno. rodki te objte zostay w postanowieniu Dykta-
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tor z d. 29 grudnia. Odwie tu pami gównych rozporz-

dze tego postanowienia. Komisya rozpoznawcza z Czonków
Izb sejmowych i obywateli znanych z patryotyzmu skada
si miaa. Powinna ona bya oskaronych o szpiegostwo, któ-

rzyby si niewinnymi okazali, natychmiast Dyktatorowi do

uwolnienia przedstawi. Jeeliby, oprócz naleenia do policyi

tajnej, ciyy na tych osobach zarzuty o naduycie wadzy,
potwarz, fasz, oszczerstwo lub inne zbrodnie prawem krymi-

nalnem objte, Komisya odesa je miaa do sdu. Jeeli nic

wicej nie ciyo na tych osobach, tylko naleenie do policyi

tajnej, lista ich imienna ogoszona by miaa przez pisma pu-

bliczne, i takie indywidua oddane by miay pod dozór poli-

cyi. Jakkolwiek postanowienie to jest wypywem samowadnej
wadzy Dyktatora, nie obmylio jednak nic, coby bez niego

uskutecznionem by nie mogo. I tak wadza policyjna nie

moe zatrzymywa osób, przeciwko którym aden zarzut nie

ciy, osoby obwinione o zbrodnie do sdu odsya powinna;

zabezpieczy si za moe wzgldem osób, któreby szkodzi

spoeczestwu mogy. Postanowienie Dyktatora nie miao in-

nego celu, jak spieszne zaatwienie tej sprawy, aeby niewinni

nie cierpieli, a winni byli ukarani. Podug tego postanowienia

Komisya rozpoznawcza bya pod bezporednim dozorem Dykta-

tora; to samo Komitet rozpoznawczy jest teraz pod bezpore-

dnim dozorem Rzdu Narodowego. Uwaam wic interpelacye

tu czynione, jako zbyteczne, tern bardziej, e postanowienie

Dyktatora jest prawie wykonane. Widziaem si z kilku oso-

bami z tego Komitetu, które mnie zapewniy, e ju tylko

trzech czy czterech najwaniejszych ajentów policyi tajnej po-

zostaje, jako to Szley, Makrot, Szymanowski, którzy take bd
odesani do sdu, jak tylko akta wszystkie zebrane zostan,

co atwo nastpi, gdy po Nowosilcowie, Ronieckim wszystkie

papiery zabrane zostay«.

JW. Nakwaski: »Lubo kolega Turski przesdza gos mój

i owiadcza, e interpelacya moja jest niepotrzebna i nie

w swojem miejscu, ja jednak sdz, e jest i potrzebna, i w swo-

jem miejscu. Owiadczy kolega Turski, e Komitet rozpozna-

wczy nie jest poddany pod wadz ministeryaln, lecz wanie,
zdaniem mojem, wadzy ministeryalnej podlega powinien. Ju
co do Intendentury i innych wadz podobnych Izby poczone
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wyrzeky. Rzd powinien by tego gosu powszechnego Izb

wysucha. Gdym na pierwsze moje pytanie dostatecznej od-

powiedzi nie otrzyma, w kontynuacyi gosu mego przytaczam

dalej sowa pomienionego raportu: »Komitet przezna-
czony postanowieniem Rzdu Tymczasowego d. 5

grudnia 1830 r. do przejrzenia papierów policyi
tajnej znalazje w najwikszym nieporzdku i nie-

adzie. Papiery Ronieckiego niektóre podarte,
inne z papierami Makrota razem pomieszane, z je-

dnego do drugiego pokoju poprzerzucane, a co
najwaniejsza midzy aktami opiecztowanymi d. 3

grudnia znalazo si przeoenie Komisyi rzdo-
wej skarbu d. 5 grudnia 1830 r. do Rzdu Tymcza-
sowego uczynione, projektujce zniesienie ad mi-

ii istracyi konsumcyjnej trunków, a przywrócenie
prawa sejmowego z r. 1811«. Oczywista rzecz, e po dniu

3 grudnia otwierano do tych papierów, gdy zapewne przez

pomyk zostawiono tam wspomnione przeoenie Komisyi

skarbu. Lecz czytamy dalej: »Przekonany wic Komitet,
e papiery policyi tajnej le byy umieszczone,
uwiadomi o tern zdarzeniu Komisy rzdow spra-

wiedliwoci, która wywiecenie tego waciwej
poruczya wadzy«. Zdaje mi si wic, e nie Rzdu Na-

rodowego, ale Ministra sprawiedliwoci mam prawo zapyta:

jak ta rzecz wywiecon zostaa, kto si poway
otwiera i pldrowa te papiery? Jest to przedmiot

nadzwyczaj wany, bo jeeli nawet opiecztowane rzeczy nie

bd witemi, natenczas adnej zdrady doj nie potrafimy^.

JW. Minister sprawiedliwoci (Kasztelan Wiktor Rembie-

iiski): )>Odwouj si do gosu JW. Ministra skarbu, i Mini-

strowie na czynione im zapytania nie mog da natychmiast

odpowiedzi, jeeli dane s od nich objanienia o fakta, które

nie s z czasu urzdowania, jak dzie 3 grudnia, w którym

aden Minister nie urzdowa. Lubo JW. Bracawski wspomi-
na, e ju od trzech tygodni przedmiot ten zapowiedzia, mu-
sz jednak zwróci jego uwag na to, e mówi tylko o Ko-

mitecie rozpoznawczym, ale ani wzmianki nie uczyni o raporcie

z d. 18 stycznia, który teraz wzi za podstaw swojej inter-

pelacyi. Ze o tern wzmianki nie uczyni, dowodzi tego wycig



121

z protokóu, który mam w rku. aden wic Minister nie jest

w stanie dzisiaj odpowiedzie na jego zapytanie. Jeeli Izba

osdzi potrzeb wyjanienia tych kwestyi, natenczas na przy-

sz sobot dadz je Ministrowie, gdy o faktach nie mona
dorywczo odpowiada. Prosz w tym wzgldzie o decyzy
Izby«.

JW. Marszaek: »Gdy jeszcze w tej materyi kilka gosów
jest zapisanych i rzecz nie jest jeszcze dostatecznie wyjaniona,

po zamkniciu wic dopiero dyskusyi Izba rozstrzygnie, co ma
by odesane do Ministrów«

JW. Makwaski : »Gdy i na to moje pytanie nie otrzymaem
dostatecznej odpowiedzi, postpuj dalej. Czytamy w tym ra-

porcie : »N a 1 e tu i urzdnicy, którzy wykonywali
jedn przysig na obron i utrzymanie, drug na
obalenie i zniszczenie konst, ytucyi; z najwikszym
wreszcie smutkiem spostrzega si tu daj znako-
mite nazwiska spodlone albo wyranem przyst-
pieniem do niecnego stowarzyszenia, albo pore-
dniem popieraniem jego zbrodniczych zamiar ów«.

Urzdnicy ci powinni byli by oddaleni i nazwiska osób zna-

komitych podane do publicznej wiadomoci. Pytam si, czy

wszyscy urzdnicy tacy istotnie s oddaleni, tego bowiem su-

sznie od Rzdu domaga si moemy«.
JW. Minister sprawiedliwoci: »Ju tu byo wzmiankowane

postanowienie Dyktatora; podug tego osoby, przeciwko któ-

rym walczyby zarzut, e naleay do policyi tajnej, maj by
od wszelkich urzdów na zawsze usunite. Wskutku tego po-

stanowienia dwóch urzdników sdowych od urzdów odda-

lonych zostao. Z mojej wic strony zado si stao prawu«.

JW. ^akwaski: »Pytam si innych JJWW. Ministrów, czyli

nam daj podobn gwarancy?«
JW. Marszaek: »To zapewne odoymy do przyszej soboty,

zwracam bowiem na to uwag, e susznie JJWW. Ministro-

wie mog da, aby wiedzieli, o co bd zapytywani. Nikt

nie jest w stanie tak obj wszystkich najdrobniejszych szcze-

góów powierzonego mu wydziau administracyi, eby na kade
faktum móg da zaraz i bez przejrzenia akt prawdziwe
objanieniem

JW. Makwaski: »Przy nowym regulaminie moe by ten
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przepis zrobiony, lecz gdy g*o dotd niema, odpowiedzi natych-

miast JJWW. Ministrowie udziela powinni«.

JW. Marszaek: »W nowym regulaminie by na to przy-

gotowany artyku, lecz gdy ten projekt przez Senat odrzucony

zosta, przepisy zatem tego prawa wstrzymane zostay «.

JW. Nakwaski: »A zatem JW. Minister sprawiedliwoci

daje nam gwarancy, e w jego wydziale nie ma takiego

urzdnika, któryby o naleenie do tajnej policyi by pos-

dzonym.

JW. Minister spraw wewntrznych i policyi: »Ile zasign
mogem wiadomoci, to w Komisyi spraw wewntrznych nie

byo ladu, aby który z jej urzdników do policyi tajnej nale-

a. Z rzdu osób uytych w Komisyach wojewódzkich i ko-

misarzy obwodowych, wszyscy, którzy tylko posdzeni byli

o naleenie do policyi tajnej, utracili miejsce, albo je utrac

za oczyszczeniem zajtych przez nieprzyjaciela województwa
Tu odezway si gosy, e niema obecnego Mini-

stra wojny, na co JW. Marszaek tak odpowiedzia:

»JW. Minister wojny zawiadomi mnie, e dla wielu wa-

nych zatrudnie z przybycia korpusu generaa Chrzanowskiego

wynikajcych, sdzc, e moe nie bdzie interpelowany przez

Izb, nie zasiad na awkach rzdowych; gdyby jednak Izba za-

daa, aby przyby, pomimo swoich zatrudnie stawi si nie

omieszka«.

JW. Chemicki: »Nie widzimy take Zastpcy Ministra

spraw zagranicznych «.

JW. Marszaek: »JW. Zastpca ministra spraw zagrani-

cznych dla saboci dzi do Izby nie przyby, lecz Rzd Naro-

dowy da upowanienie JW. Radcy Stanu Wielopolskiemu, aby

go tu zastpi«.

JW. Nakwaski : »Inni zatem Ministrowie zapewne na przy-

sz sobot przynios nam podobne zarczenia, jakie ju dzi-

siaj od Ministra sprawiedliwoci otrzymalimy. Czytamy tu

dalej w tym raporcie, co nastpuje: »Jeden z poc zt m i s trzów
odsya do Warszawy listy od lzbickich i panny
Sierakowskiej do brata pukownika Sierakow-
skiego; listy te znaleziono wr aktach policyi tajnej

bardzo zrcznie zapiecztowane, a tre ich osobno
wypisan. Nie bez zadziwienia dowie si publi-
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czno, e Komisya spraw wewntrznych dawaa
dla szpiegów blankiety paszportowe z gotowymi
podpisami i e z jej biura zdawane byy szczegó-

owe urzdowe raporta Szleyowi o wydawanych
pasz port a ch«. Jeli tak jest, osoby zatem za dawnego rzdu
do urzdów pocztowych uywane dzi miejsca utraci powinny,

lecz kiedy Minister spraw wewntrznych daje nam w tym

wzgldzie zapewnienie, polegamy na tem«.

JW. Minister spraw wewntrznych i policyi: »Trudno mi

jest odpowiedzie na interpelacye JW. Bracawskiego, bo chcia-

em takie tylko dawa odpowiedzi, z którychby Izba zadowol-

nion by moga, ale tak dorywczo dawane odpowiedzi nie s
godne Izby Poselskiej. Zapytuje mnie si tu JW. Bracawski,

czego si dopuszcza naczelnik wydziau poczt i policyi, spó-

rodak JW. interpelujcego, byy Radca Stanu Sumiski. Czy ja

mog wiedzie, jakie on naduycia popeni?«

JW. Nakwaski: »W Komisyi spraw wewntrznych nie je-

den dyrektor jeneralny, ale kilku czonków wydaje paszporta.

Czytamy dalej w raporcie: ^Najwiksza cz czonków
policyi tajnej dziaaa w Warszawie. Na prowin-

cye albo wysyano szpiegów ze stolicy, albo usta-

nowiono ich namiejscu. Przy szo wre sz cie dotego,

e w kadem województwie, w kadym niemal
obwodzie, miano korespondenta, którego pisma
szanowane na poczcie dochodziy do rk naczel-

ników policyi tajnej i suyy za materyay do ra-

portów zdawanych Cesarzewiczowi«. Pan Sumiski

nie móg dziaa na wszystkich punktach; musieli inni by ajenci

po rónych urzdach pocztowych; dowodzi tego zaszy w Wo-
jewództwie Pockiem ju w czasie rewolucyi wany wypadek,

o którym komitet bezpieczestwa publicznego, do którego ja

przez Rzd i obywateli byem powoany, kilkakrotnie Komisyi

spraw wewntrznych donosi. Jedna sztafeta utopiona zostaa

za Pockiem; poowa papierów znaleziona zostaa w óku
u pocztyliona, który istotnie by stróem pocztowym, (by) on

rodem z Rosyi, który za przestpstwa dawniej jeszcze wizie-

niem by karany; widoczne wic jest dziaanie przeciwko spra-

wie naszej. Komisya spraw wewntrznych oddaa go wadzom
sdowym i dotd podobno jest on w wizieniu. Ze za nie
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wiadomo, jaki rezultat w tym przedmiocie osigniony zosta,

przeto zapytuj JW. Ministra o objanienie. Co do poczty wic
r

potrzebna nam jest wielka gwarancya, ze wszyscy urzdnicy

na zaufanie zasuguj. Teraz niedawno sztafeta jedna do Kra-

kowa sza dni 14. Jak dalece bya rozgaziona policya tajna

za rzdu zeszego, mamy dowód w nastpujcym ustpie ty-

lekro przytaczanego przezemnie raportu: »Tak szeroko
rozgaziona p o lic y a taj n a wy ma gaa znakomitych
funduszów. Wydatki te nie mogy dotd by obra-

chowane. Wiadomo tylko, e skarb Królestwa pa-
ci bez adnego wzgldu na przeoenia Sejmów
zp. 180.000 rocznie na utrzymanie polic yi tajnej.

Ze skarbu rosyjskiego obracano na tene cel 14.000

dukatów rocznie«. Czytamy dalej w tyme raporcie: »Z pocie-

ch uwiadamia Cesarzewicza Mak rot, e po mierci
Bieliskiego niema ju w Senacie adnego tak
miaego i otwartego jak on patryoty. Dlatego
ukadano zawczasu list liberalistów, czyli p a-

tryotów polskich, i roj alistó w, czyli przywizanych
osobicie do dynastyi rosyjskiej; znaleziono j
w aktach Roznie kiego. Dlatego przestrzegano W.
Ksicia o zym wyborze miejsca na uniwersytet i szkoy
w Krakowie, gdzie i forma rzdu, i zamek królów
polskich, i mogia Kociuszki ob u dza musi patrio-
tyczne wspomnienia i roznieca mio Ojczyzny
i wolnoci«. Czas przecie, aby raz wykryci zostali ci, co za

dawnego rzdu uwaani byli za biaych, a ci, których za czar-

nych uwaano,-— którzy dzi maj za biaych, a którzy za czar-

nych uchodzi. Nie zaszkodzi, aby ta lista t. zw. rojalistów

przywizanych do dynastyi rosyjskiej bya wydrukowan ró-

wnie, jak lista tych, których liberalistami zwano. Pytam wic
JJWW. Ministrów, dlaczego ta lista dotd nie jest ogoszon?
Dalej czytamy w raporcie: »Spod ziewa si Komitet, i
przejrzenie ogromnych jej archiwów postawi go
w monoci wydania przed narodem prawdziwych
twórców i projektantów tej bezbonej instytucyi,
których Roniecki, Lubowidzki i tylu innych byli
tylko, jaksi zdaje, lepemi narzdziami. To dowo-
dzi, e dotd s jeszcze w tajemnicy ci, którzy byli
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zaoycielami tej szkaradnej instytucyi. Na tern

koczymy raport niniejszy tymczasowym Mimo ró-

nych zmian zaszych w tym Komitecie, podobnego raportu

z równym patryotyzmem napisanego nie mamy. Jest tylko ka-

talog szpiegów z najniszej klasy. Izba wic ma prawo dopo-

mina si, aby dokadniejszy raport od tego z 18 stycznia by
zdany, gdy tu jest powiedziane: »Z o stawiajc obszerne
i szczegóowe opisanie dziaa policyi tajnej do

ukoczenia powierzonej nam p r a c y «.

Jeeli, jak kolega Turski owiadczy, kilku ju tylko po-

zostaje szpiegów, spodziewa si wic moemy, e wkrótce

tak dugo oczekiwany raport ujrzymy. Mówi jeszcze ten Ko-

mitet w swoim raporcie: »Pomnaaj si codziennie
materyay do tego wanego dziea. Wykryj si
z nich nie tylko haniebne dzieje szpiegostwa, ale

i w zwizku z niemi bdce liczne i wane okoli-

cznoci ad m inistracy i krajowej. Wy k r yj si ta ke
mnogie naduycia dawnego rzdu, jedne powta-
rzane dotd pomidzy ludem, jako domysy i wie-

ci, inne zasoni one przed publicznoci cieniem
gbokiej tajemnicy. »Interesem wic jest naszym, abymy
wiedzieli: kto Naród zdradza, a kto na jego zaufanie zasu-

y? Widzimy dalej w tym raporcie: »W cigu dotych-

czasowego urzdowania uwiadamia Komitet wa-
dze rzdowe o osobach w skad ich wchodzcych,
a przez sromotne z policy tajn zwizki prawa
do tego zaszczytu pozbawionych; dopomina si
o ich z urzdów usuwanie; przesya Komisyi roz-

poznawczej wszelkie znalezione przeciw rónym
osobom zarzuty«. Co do tego punktu otrzymamy zapewne

na przysz sobot zawiadomienie, e wszyscy, którzyby mogli

krajowi szkodzi, z urzdów s oddaleni. Dyktatorowi powia-

dano o osobach nalecych do policyi tajnej, lecz on tego

sucha nie chcia. Temi wreszcie sowami koczy swój raport

Komitet:

»Postpujc bez przerwy z równym zawsze za-

paem i uszanowaniem dla prawdy, wspierany prz y-

chylnem wspódziaaniem wadz rzdowych i ch-
tn pomoc obywatelów, nie traci Komitetnadziei,



— 126 —

e wyjawi nareszcie dokadny obraz jednego od-

dziau jego pitnastoletnich cierpie, wykryje
zbrodnicze tyche cierpie narzdzia, a tern sa-

mem i obowizków i najszczerszych zamiarów
swoich dopenk. Kto t obietnic uici? Naley si to prze-

cie publicznoci, Izbie, Rzdowi, który, jeeli chce dopro-

wadzi rewolucy nasz do celu, nie moe cierpie, aby

w skadzie jego znajdoway si osoby, które nie maj zaufania

Narodu«.

JW. Radca Stanu Wielopolski: »Interpelacya JW. Bracaw-

skiego jest mi powodem, abym zrobi uwag, która moe si

do oszczdzenia tak drogiego czasu przyoy. W innych kra-

jach konstytucyjnych, gdzie stosunki pomidzy wadzami s
dokadnie oznaczone, interpelacye dziej si tylko przez nad-

zwyczajny wyjtek, lecz i tam niema przykadu, aby który

czonek wystpowa z interpelacy bez uwiadomienia o tern

poprzednio Ministra. Zwykle w sposób listowny objania go

z szczegóami kwestyi, które czyni zamyla. Czsto si zda-

rza, e otrzyma od Ministra takie wyjanienia, i dyskusya

staje si niepotrzebn, i przedmiot do Izby nie jest wniesiony.

U nas dzieje si odwrotnie, a tern niewaciwiej, e u nas

interpelacye s czstsze. Wnosibym wic, aby szanowni Re-

prezentanci przyjli pomidzy sob prywatnie t zasad, e
adna interpelacy, która si opiera na faktach, uczynion nie

bdzie inaczej, jak na pimie«.

JW. Nakwaski: »Rada jest suszna, lecz dziwno mi, e
kiedy sam JW. Radca Stanu by interpelowany, tej rady nie

udzieli. Ja sam bybym za zaprowadzeniem tego przepisu

w nowym regulaminie, lecz dopóki tego niema, mam prawo

w ten sposób czyni interpelacye, a nawet, gdybym je by
czyni na pimie, moeby Ministrowie suszniejsze przeciwko

ich formie argumenta mieli«.

JW. Tymowski: »W zwizku z tajn policy by Komitet

ledczy, wypyn on z tego samego róda, by wadz anti-

konstytucyjn; nie ulega wic wtpliwoci, e ci, którzy si
takich obowizków podjli, s wystpni, powinni uledz karze.

Oni w penieniu tych obowizków popeniali gwaty na oso-

bach obywateli. Owiadczam wic Izbie moje zadziwienie, i
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dotd adna z osób do tego Komitetu nalecych do odpo-

wiedzialnoci kryminalnej pocignit nie zostaa«.

JW. Klimontowicz: »Interpelacye czynione przez koleg
Bracawskiego i objanienia dane przez Posa Pockiego (J. Tur-

skiego) nastpujce nasuwaj myli. Dyktator podzieli szpie-

gów na trzy klasy: na podejrzanych o szpiegostwo, na prostych

szpiegów i na naczelników policyi tajnej. Pierwszych kaza
sobie przedstawi; drugich imiona ogosi, a trzecich odda
pod sd. Nie jest to rzecz tak obojtna, aby mona tak lekko

j opuci. Ci, co si dopucili wystpków, ju dawno powinni

byli by osdzeni; ale mówi nam, e niema na nich prawa.

Ja temu zaprzeczam. Jest prawo na burzycieli spokojnoci pu-

blicznej, a oni wanie burzyli spokojno i publiczn, i do-

mow. Om miesicy ju mija, a dotd nie zostali karani; czyli

czekamy, a si Moskale pod Warszaw podsun, eby ich

wypuci? Wnioskiem wic moim jest, aby ci, co si dopuszczali

gwatów, jako burzyciele spokojnoci publicznej, pod sd byli

oddani; tych za, którzy z potrzeby szpiegowali, jako szkodli-

wych spoecznoci, eby lista ogoszona bya w pismach publi-

cznych i rozesana po wszystkich biurach, aby aden z nich

nawet na posugacza uytym nie by. Ci za, którzy s nie-

winni, nie ponios uszczerbku na sawie, skoro Komitet roz-

poznawczy ogosi ich imiona jako niewinnych«.

JW. Minister sprawiedliwoci : »Postpowanie teraniejsze

ze szpiegami odpowiada zupenie daniu JW. Klimontowicza.

Uniewinnieni ogaszani bywaj w pismach publicznych jako tacy.

Nalecy do tajnej policyi, lecz którzy adnego wystpku nie

popenili, ogaszani s take przez pisma publiczne z docze-

niem ich rysopisu i opisu ycia. Takowa lista przesyana jest

wrszystkim Komisyom rzdowym, które adnej z osób na tej

licie zamieszczonej nigdy urzdu da nie mog. Ci za, któ-

rzy si dopucili zbrodni przy naleeniu do policyi tajnej, od-

dani zostali pod sd, i sprawy ich si agitujce

JW. Klimontowicz: »Co do trzeciej kategoryi nie jestem

zaspokojony. Ju om miesicy mija, a z osób oddanych pod

sd jeszcze adna nie zostaa osdzon, ani ukaran; naley

wic, aby Minister sprawiedliwoci sprawy te przyspieszya

JW. Minister sprawiedliwoci: »Nie jest tak dawno, jak

osoby nalece do policyi tajnej oddane pod sd zostay. S
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pomidzy nimi obwinieni o róne wystpki: o kradzie, oszu-

stwo, potwarz i t. p. Wymaga to formalnej indagacyi, która

tak prdko ukoczy si nie moe. Naczelnicy policyi tajnej

musieli by zatrzymani a do koca indagacyi dla dawania

objanie o innych niszych ajentach, lecz i oni zapewme
wkrótce pod sd oddani zostan. Komisya za sprawiedliwoci

nie omieszka czuwa nad przyspieszeniem tego procesucc

JW. Worcell: »Ju tu nie po raz pierwszy daje si sysze,

e s wydziay extra-konstytucyjne, które do adnej odpowie-

dzialnoci pocignite by nie mog. Komitet rozpoznawczy

do tej liczby naley. Lubo dzisiaj Ministrowie odpowiedzieli

na zapytania kolegi Bracawskiego, lub te w przysz sobot
odpowiedzie zobowizali si, jednake, gdyby sam Komitet

rozpoznawczy by przekroczy swoje granice, lub dopuci si
jakiego naduycia, kogóbymy si o to zapytali? Jeszcze wic
raz dopominamy si o to, aby wszelkie podobne instytucye

oddane zostay pod odpowiedzialnych Ministrów. Powiedzia

tu kolega Turski, e Komitet rozpoznawczy wprost od Rzdu
Narodowego zaley. To by nie moe i by nie powinno, bo

Rzd Narodowy jest nieodpowiedzialny. Co do drugiego, czy-

nione tu byy uwagi wzgldem formy interpelacyi. Ministrowie

dali, aby Izba popieraa interpelacy. W statucie organicznym

nie widzimy przepisanej podobnej formy. Wtpliwo, jak
który Czonek Izby wyrazi, nie jako wol Izby, ale tylko jako

wasn wtpliwo, której wyjanienia do uczynienia wniosku

potrzebuje, zasuguje na odpowied. Jednake cokolwiek Izba

'w tej mierze postanowi, czyli zabroni Czonkowi czyni inter-

pelacy od siebie i kae je w imieniu swojem czyni, czyli

te wolno t wszystkim Czonkom pozostawi, zawsze to

bdzie dla nas prawem. T jeszcze doda musz uwag, e
gdyby interpelacya miaa by przez Izb popierana, natenczas

musiaaby si wprzód nad tern odby dyskusya, moe nawet

przy drzwiach zamknitych. Std wynikaby wielka strata

czasu; podwójna bowiem byaby w jednym przedmiocie dy-

skusya«.

JW. Marszaek: »Odpowiadajc na drug cz gosu JW.
Worcella, mam honor owiadczy, e w dawnym statucie orga-

nicznym niema wzmianki o tern, eby interpelacy przez wi-
kszo Izby byy popierane dlatego, e niema wcale adnej
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wzmianki o interpelacyach, które dopiero w ostatnich czasach

przez zwyczaj zaprowadzone zostay. Jest wprawdzie wzmianka

w statucie organicznym o zaaleniach, które na pimie podane,

w Izbie dyskutowane, jeeli je wikszo popara, do Króla

odsyane byy. Co do tego, e Ministrowie daj, aby inter-

pelacya bya poparta, tak si to ma rozumie, eby wskutku

interpelacyi wyniky wniosek by poparty; tym tylko bowiem
sposobem mog wiedzie, czego Izba po nich da; wszake
nie usuwaj si od dania odpowiedzi na zapytania nawet po-

jedynczo objawione, szczególniej za wtenczas, gdyby wczenie

o zapytaniu byli zawiadomieni, tern pewniej takowemuby za-

dosy uczyni mogli«.

JW. Worcell: »Lubo dawniej adnych nie byo przepisów

wzgldem interpelacyi, formalnoci za uywane, zaalenia

bardzo dugie, to wtenczas mogo odpowiada celowi. Lecz

w stanie rewolucyi, gdzie Izba powinna by uwiadomiona

o wszystkich szczegóach, gdzie kada chwila jest stanowcza,

Izba, majc dobro ogólne na wzgldzie, nie moe pozwala na

przewoki i formy próne odrzuci powinna«.

JW. Dembowski: »Nie bybym podnosi gosu, gdyby nie

wniosek kolegi Nakwaskiego, który naprowadzi matery do-

tyczc si oczyszczenia urzdników. Na poparcie zapewnienia,

które nam da JW. Minister sprawiedliwoci, to mona przy-

toczy, e w jego biurze zapewne aden podejrzany o nale-

enie do policyi tajnej urzdnik si nie znajdzie, gdy w tern

biurze pracuj redaktorowie »Nowej Polski«. Czy std jaka

korzy wypywa, przekona si moemy z artykuu umieszczo-

nego w numerze dnia 26 lipca p. t. Nasz sposób wojo-
wania, i z ostatniego artykuu, w którym zachca wojsko do

wolnego wyboru Wodza. Bybym wic zdania, aby zwróci
uwag Rzdu na podobne indywidua-.

JW. Wyk: »Bya kwestya, czy Ministrowie powinni od-

powiada na interpelacye natychmiast. Ja rzecz t pod dwo-

jakim wzgldem uwaam. Jeeli interpelacya jest w celu otrzy-

mania jakiego objanienia, Minister powinien natychmiast da
odpowied, jeeli jest na to przygotowany; lecz jeeli interpe-

lacya zawiera w sobie wniosek, wtenczas Izba zadecydowa
powinna, czyli ten wniosek popiera. Kolega Bracawski czyni

tylko zapytanie, na które Ministrowie czci dali odpowiedzi,

Dyaryusz T. VI. 9
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czci przyrzekli je da na przysz sobot. Kolega za Ty-

mowski uczyni wniosek, aby ci, którzy naleeli do komitetu

ledczego, do odpowiedzialnoci pocignici zostali. Przedmiot

ten potrzebuje dyskusyi i wymaga gruntownego na pimie
podania«.

JW. Makwaski: »Równie jest wana uwaga kolegi Wyka,
jak zgubny wniosek Ministra sprawiedliwoci, aby zrobione

interpelacye przez Izby decydowane byy. Przypuszczajc bo-

wiem, eby Ministrowie mieli wikszo w Izbie, natenczas

adnychby im zapyta uczyni nie mona byo, bo zawszeby

je wikszo odrzucaa. Co si za tyczy osób nalecych do

komitetu ledczego, popieram co do nich wniosek kolegi Ty-

mowskiego«.

JW. Marszalek: »Moebymy mogli rozbiór materyi co do

sposobu interpelowania odoy do czasu, kiedy projekt regu-

laminu do Izb bdzie wniesiony. Tam przedmiot ten grun-

townie i stanowczo bdzie mona zaatwi; teraz za wrómy
si do wniesionej materyi, t. j. do Komitetu rozpoznawczego«.

JW. winiarski: »Gos kolegi Bracawskiego dotkn wa-
dz antykonstytucyjn, lecz s jeszcze przypadki, e inne wa-
dze dopuszczay si krzyczcych naduy. S przypadki, gdzie

Wydzia rozpoznawczy zadecydowa, e kto jest niewinny i e
go wypuci naley, a jednak byy gubernator zaostrza wy-

roki, jak tego mamy przykad na niewinnym sucym od nas

wszystkich znienawidzonego Ronieckiego, którego gubernator

do czycy odesa z wezwaniem do komendanta, aby go mia
na baeznoci«.

JW. Marszaek: »Izba teraz rozstrzygnie, czy popiera wnio-

sek JW. Bracawskiego i czy da na przysz sobot od Mi-

nistrów objanie co do Komitetu rozpoznawczego ?«

JW. Minister przychodów i skarbu: »JW. Bracawski wzi
za zasad raport Komitetu do przejrzenia papierów policyi

tajnej wyznaczonego, ogoszony d. 18 stycznia. Czytajc ten

raport, czyni do niego komentarze i std o dalszych krokach

szczególne kwestye stanowi. Niewiadomo nam, czy na wszy-

stkie szczegóowo kwestye objanienia udzieli mamy? Czy

wszystkie zreasumowa do jednej: czyli znajduj si w wy-

dziaach rzdowych urzdnicy, którzy do policyi tajnej nale-

eli, lub znajduj si midzy podejrzanymi? Prosz wic JW.
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Marszaka, aby pooy kwesty jasn, czy na cay szereg kwe-

styi odpowiada mamy, czyli te na t jedn najwaniejsz ?«

JW. Nakwaski: »Prosz o gos«.

JW. Marszaek: »JW. Bracawski, jako czynicy wniosek,

sam kwesty powtórzy raczy«.

JW. Nakwaski: »Jestem przeciwny pooeniu wszelkiej

kwestyi. Dopiero co w tym przedmiocie mówiem; zdaje si,

e Izba powinnaby si zgodzi na to, co kolega Wyk powie-

dzia. Jakakolwiek interpeiacya, jeeli nie ublia godnoci Izby,

zasuguje na odpowied. Odsyanie wic zawsze w tej mierze

do decyzyi Izby mogoby najszkodliwsze sprawi skutki, bo

gdyby wikszo bya ministeryalna, na najwaniejsze nawet

wnioski odpowiedziby otrzyma nie mona. Ministrowie nie

potrzebuj pooenia takiej kwestyi, jakiej da JW. Minister

skarbu, bo ja nie na jedno, ale na wszystkie moje pytania -
da bd kategorycznej odpowiedzi. Chc bowiem, abymy
o istotnym stanie rzeczy byli objanieni«.

JW. Minister przychodów i skarbu: »Gdy przedmiot ten

nie uwaam za tak wielkiej wagi, aby mia a kilka sobót

zaj, przeto z wiadomoci, jakie posiadam, niektóre wtpli-

woci JW. Nakwaskiego objani mog. W raporcie z d. 18

stycznia Komitet do przejrzenia papierów policyi tajnej zapo-

wiada nastpny obszerniejszy raport. Trzeba tu mie wzgld
na to, e rzecz jeszcze nie jest skoczona. Skoro bdzie uko-
czona, zapowiedziany raport bdzie zapewne ogoszony; gdyby

za teraz by zdany raport, byby tylko tymczasowy. Zdaje si,

e skoro ten raport wyjdzie, w którym cae postpowanie Ko-

mitetu bdzie objanione, inne troskliwoci JW. Bracawskiego

zaspokojone bd. Co do drugiego, zdawaoby si, jakoby JW.
Nakwaski pociga do odpowiedzialnoci Ministrów teraniej-

szych za naduycia rzdu przeszego, jakoby chcia, aby oni

zdawali rachunek z tego, co si przed dniem 29 listopada

dziao. Wtpi, aby który Minister si znalaz, aby si chcia

podj podobnej odpowiedzialnoci. Co do trzeciego, uwaa
JW. Bracawski, e w wielkim nieporzdku papiery byy od-

dawane, e z nieostronoci byy skadane. Odwouj si do

wiadectwa wszystkich, czyli w epoce od 30 listopada do 5

grudnia by jaki rzd, jakie Ministeryum? Gdyby kto tak utrzy-

mywa, gruboby si myli. Dopiero 5 grudnia wezwa Dykta-

9*
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tor, aby wszyscy do urzdów swoich powrócili; kady wic
przez ten czas z gorliwoci tylko znosi papiery, które znajdo-

wa po ulicach, po biurach, w miejscach, które ulegy zburze-

niu, jak podobno wr mieszkaniu Nowosilcowa. Znoszono to

wszystko do gmachu bankowego, gdzie by Rzd Tymczasowy;

niema wic dziwu, e wiele papierów zostao usunitych, bez

adnego bowiem spisu byy skadane. W tern tómaczeniu

objem fakta, których sam byem wiadkiem; faktum za, i
w papierach zapiecztowanych d. 3 grudnia znalazo si prze-

oenie Komisyi skarbu datowane d. 5 grudnia, zbyt delika-

tnych potrzebuje objanie. Co do gównej kwestyi, czy urz-

dnicy podejrzani o naleenie do policyi tajnej znajduj si jeszcze

w urzdowaniu, skoro ci wszyscy, których Komitet rozpozna-

wczy uzna jako nalecych do policyi tajnej, albo pod sd
oddawani bywaj, albo, jeli s wypuszczeni, pod dozorem po-

licyi zostaj: czy mona przypuci, aby si który z nich na

urzd móg wcisn? Ci tylko urzdnicy administracyjni przy

urzdach pozostali, którzy byli przedstawieni przez Rady Wo-
jewódzkie, lub zaufaniem obywateli zaszczyceni. Inne kategorye

nie s tak wane, jak JW. Nakwaski utrzymywa, gdy naj-

gówniejsza podug mojego zdania jest ta ostatnia«.

JW. Nakwaski: »Gos mój JW. Ministrowi zdaje si mniej

wany, gdy mnie nie raczy zrozumie i nie da odpowiedzi

na wszystkie zapytania. Nie daem ja wcale, aby Ministrowie

teraniejsi odpowiadali za czynnoci rzdu zeszego; byoby to

z mojej strony niedorzecznoci, abym ich o to zaskara. Wiem
o tern dobrze, e zachodzia trudno w zebraniu wszystkich

papierów, lecz chciaem si przekona, czy Rzd czyni wszy-

stko, co naleao, aby te papiery zebra; dlatego, nie poprze-

stajc na odpowiedzi JW. Ministra skarbu, dam na przysz
sesy kategorycznego wszystkich moich pyta wyjanienia.

Jedno tu faktum powtórz, które po 29 listopada zaszo i które

ju na rzd zeszy zwalone by nie moe, e w papierach

opiecztowanych 3 grudnia znalaza si rezolucya Komisyi

skarbu z daty 5 grudnia; faktum to koniecznie wyjanienia

wymaga; i na to pytanie, czy nie ma szpiegów na urzdach,

potrzeba wyranej odpowiedzi, gdy widzimy czstokro nie-

przychylne postpowanie urzdników i wyrane paraliowanie

czynnoci. Prosz wic JW. Marszaka, aby wypisem z proto-
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kou zawiadomi Rzd o czynionej przezemnie interpelacji, aby

na przysz sobot Ministrowie byli przygotowani do dania na

ni odpowiedzie

JW. Marszaek: »Dotd interpelacyi nigdymy do Rzdu
nie przesyali, skoro przy takowej Ministrowie obecni byli;

równiemy nie przesyali ani wycigu z protokóu, ani wnio-

sku jednego Posa, jeeli wikszo Izby tego nie zadaa. Bo
taki dotd by zwyczaj, i chocia interpelacye Ministrów mo-

gy pochodzi od szczególnego Czonka, wskutku tyche wy-

niky wniosek, jak np. zwrócenie uwagi Rzdu na przedmiot

dyskusyi wtenczas tylko nastpowao, kiedy to Izba wikszoci
postanowia. Dwa tu wypadnie uczyni zapytania stosownie

do wniosków JW. Bracawskiego. da on naprzód, aby Rzd
by wezwany do przyspieszenia dziaa Komitetu rozpozna-

wczego, i aby zarcza, e adnego spólnika tajnej policyi niema

teraz midzy urzdnikami«.

JW. Minister sprawiedliwoci: »Kwestya, o której mówi
JW. Bracawski, nie egzystuje; trzebaby bowiem, aby Izba

wprzód powzia przekonanie, e Komitet rozpoznawczy opie-

szale dziaa, nimby zadaa, aby spieszniej postpowaa.
JW. Szaniecki: »Najlepiej bdzie, gdy JW. Marszaek po-

stpi tak, jak dotd dziaa, i protokó tej sesyi zakomunikuje

Ministrom, aby oni na przysz sobot przyobiecali zda do-

kadnie w tej mierze objanieniem

JW. Marszaek: »Nawet do przesania wypisu z protokóu
potrzebna jest osobna decyzya Izby. Gdy bowiem w protokóle

zamieszczone s gosy za i przeciwko mówice, Rzd nie

wiedziaby, do którego si zdania przychyli; takie wic prze-

sanie byoby bezskuteczne, gdyby osobna decyzya woli wi-
kszoci nie objawiajce

JW. Szaniecki: »Co innego jest komunikowanie Rzdowi
protokóu, wtenczas potrzeba decyzyi Izby, a co innego Mini-

strom. Minister interpelowany przez Czonka Izby, gdy jest na

odpowied przygotowany, natychmiast j udziela. Dzi nie

byli w stanie Ministrowie odpowiedzie natychmiast na inter-

pelacye kolegi Bracawskiego; gdy im bdzie zakomunikowany
protokó, bd mogli przygotowa si na wymienione w nim
fakta, odpowiedzie na nie i ca Izb zaspokoi«.

JW. Marszaek: ^Odpowiadajc na gos poprzedni, owiad-
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czy musz, e dotd nie byo w zwyczaju, aby protokó Mi-

nistrom by komunikowany. Czynic to, wprowadzilibymy

now zupenie form. Po co komunikowa Ministrom proto-

kóy, kiedy oni s na posiedzeniu obecni? Rzdowi Narodo-

wemu dlatego si protokó komunikuje, e Rzd na naszych

posiedzeniach obecnym by nie moe. Gdyby nawet Izba za-
daa komunikacyi protokóu Ministrom, nie mógbym tego

inaczej uczyni, jak za porednictwem Rzdu Narodowego, bo

tylko ta droga dla Izb zostaje do pimiennych z Ministrami

komunik&cyi«.

JW. Godebski: » Zwracam uwag na rozrónienie, podane

przez koleg Wyka, a poparte przez wielu Czonków Izby

Poselskiej, midzy wnioskiem, a zapytaniem. Uwaam, e co

si tyczy zapyta kolegi Nakwaskiego, na te natychmiast Mi-

nistrowie byliby odpowiedzieli, gdyby byli przygotowani; gdy

nie s przysposobieni, daj zwoki, ale decyzya Izby jest wcale

niepotrzebn. Kwestya druga, aby prace Komitetu byy przy-

spieszone, nie jest ju zapytaniem, lecz wnioskiem. Tu wic
potrzeba, aby si wikszo Izby zgodzia, lecz nim nastpi

decyzya, wniosek taki rozebrany by powinien«.

JW. Marszaek: » Obydwie te kwestye chciaem Izbie

przedstawi; nie s to zapytania, ale wnioski; pierwszy, ab\

przyspieszone byy dziaania Komitetu rozpoznawczego; drugi

co do urzdników o naleenie do policyi tajnej obwinionych,

czyli niektórzy s dotd i czy maj dalej na urzdach zosta-

wa? Obie te kwestye s wnioskami, nie zapytaniami; odwo-

uj si do Izby, eby wzgldem nich rozstrzygnam.

JW. E^akwaski: »Ja adnego wniosku nie robiem, proste

tylko zapytanie. Pytaem si, czy przyspieszone s prace Ko-

mitetu rozpoznawczego, czy moemy mie gwarancy, e niema

ju urzdników do byej policyi tajnej nalecych, i inne. Gdy
Ministrowie mi na te pytania odpowiedzie dzisiaj nie mogli, odo-

yli przeto odpowied t do przyszej soboty. Lecz nie do nas

naley czynienie uatwie Ministrom. Jeeli nadto wiele byo
pyta, aby je mogli pamici obj, uda si mog do kance-

laryi i prywatnie otrzyma wycig z protokóu, jak ju dzisiaj

Minister sprawiedliwoci mia wycig z protokóu z tego, co

ja przed dwoma tygodniami mówiem«.
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JW. Marszaek: »0 ile to s zapytania, o tyle suszne -
danie JW. Nakwaskiego, ale poniewa, jeeli si nie myl,

raczej je za wnioski to uwaa naley, wypadaoby, aby Izba

rozstrzygna, czy wycig* z protokóu z stosown decyzy ma
by Rzdowi komunikowany ?«

JW. Morawski: »Nie co do rzeczy, lecz co do sposobu

pooenia kwestyi przez JW. Marszaka zabieram glos. Pyta

si JW. Marszaek, czy protokó odesany by ma Rzdowi,
aby ten go Ministrom zakomunikowa. Zwracam uwag na to,

e zwyczaje powoli staj si prawem; naley wic by bardzo

ostronymi w ich zaprowadzaniu. Odsyanie protokóów do

Rzdu, do wadzy nieodpowiedzialnej, naraziby nas mogo na

ten przypadek, iby protokó nie by przesany Ministrom

a tym sposobem utracilibymy prawo interpelowania Ministrów

Wnosz wic, abymy trzymali si zwyczaju przyjtego w in

nych pastwach reprezentacyjnych i wprost z Ministrami ko

munikowali si bez porednictwa wadzy nieodpowiedzialnej

Rzdu Narodowego«.

JW. Marszaek: »W odpowiedzi JW. Morawskiemu owiad-
czy musz, e atrybucye wadzy wykonawczej s u nas inne

zupenie, anieli w innych pastwach reprezentacyjnych. Tam
wadza wykonawcza od prawodawczej jest cile rozgraniczona;

u nas te wadze s w niektórych punktach poczone; u nas

albowiem peno wadzy najwyszej spoczywa w Rzdzie
Narodowym wspólnie z Izbami, które si podzieliy atrybu-

cyami wadzy królewskiej. Nie mona wic cile zastosowa
do nas tego, co si praktykuje w innych rzdach reprezenta-

cyjnych, w których kada z tych wadz ma swój zakres stay.

pewny, za który nie wykracza«.

JW. Gostkowsks : »Nadmieni kolega Nakwaski, e akta po

licyi tajnej zapiecztowane zostay 3 grudnia, a otwarte 9-go przy

ich otwarciu znaleziono tam przeoenie Komisyi skarbu dato-

wane d. 5 grudnia. Przeoenie to stanowi corpus delicti;

wskutku tego powinien by by otwarty proces naprzeciwko

tym, którzy si powayli pieczcie narusza. Instrukcya jego

powinna bya by oddana sdowi policyi poprawczej. Instru-

kcya ta wieo rozpoczta byaby zapewne odkrya niehiko

osoby winne, ale nadto wane okolicznoci, które teraz trudniej

bdzie wykry. Gdy Minister sprawiedliwoci owiadczy, e
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dzi nie jest w stanie da dokadnej odpowiedzi, prosibym go,

aby na przysz sobot co do tej okolicznoci wszelkie wyja-

nienia móg nam przedstawi, czy sprawa wzgldem kradziey

tych pism bya rozpoczt, jaki std wynik rezultat, a jeeli

tego nie uczyniono, eby teraz nawet ledztwo rozpoczto,

które — wszake ju tak dugi czas upyn — niewielki moe
przyniosoby skutek«.

JW. Konstanty Witkowski: »Przedmiot ten nie jest tak wiel-

kiej wagi, aby nam tyle zajmowa czasu. Osoby nalece do

Komitetu rozpoznawczego znane nam s z gorliwoci i patryo-

tyzmu tak, e moemy na ich arliwoci zupenie poledz; nie

mamy potrzeby da adnych objanie«.

JW. Minister sprawiedliwoci: »Z powodu gosu JW. Go-

stkowskiego co si tyczy ledztwa z powodu otwarcia papie-

rów policyi tajnej, mam honor da nastpujce objanie-

nie, e z polecenia Rzdu Tymczasowego i Dyktatora roz-

poczte zostao ledztwo. Prokurator Jlny zaj si tym przed-

miotem, lecz z powodu niedostatecznoci dowodów, a raczej

z powodu, e ich adnych nie byo, gdy pokój jeden sta

otworem, akta tej sprawy reponowano«.

JW. Gostkowski: »Jeeli bdzie wyznaczona deputacya

proponowana przez koleg Bracawskiego, wnosz, aby akta

tej sprawy byy jej komunikowane, bo moe prokurator mia
tylko polecenie, lecz nie wiemy, czy instrukcya procesu bya
otwarta ?«

JW. Minister sprawiedliwoci: ^Owiadczyem ju, e in-

strukcya bya rozpoczta, lecz gdy nie byo adnego ladu,

ktoby te papiery naruszy, gdy pokój jeden by otwarty, przeto

akta tej sprawy reponowa musiano«.

JW. Marszalek: »Gdy wskutku interpelacyi JW. Bracaw-
skiego nie wypada nam uczyni adnego wniosku do Rzdu
Narodowego, gdy JW. interpelujcy da tylko dokadniejszych

objanie, poniewa JJWW. Ministrowie dzisiaj na ten przed-

miot przygotowani nie byli, wypada wic nam interpelacy

t odoy do przyszej soboty z tern yczeniem, aby JJWW.
Ministrowie na te zapytania z dokadnoci nam odpowiedzie
mogli«.

JW. Tymowski: »dabym take odpowiedzi na mój wnio-

sek, eby wszystkie osoby nalece do komitetu ledczego od-
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dane byy pod sd nietylko za to, e naleay do wadzy anty-

konstytucyjnej, ale nadto za naduycia, których si dopuszczay

na obywatelach«.

JW. Minister sprawiedliwoci: »Zdaje mi si, e to nie jest

interpelacya, ale raczej wniosek, aby pod sd oddani zostali

ci, którzy naleeli do komitetu ledczego. Wniosek taki uczy-

niony by winien na pimie z wyszczególnieniem wykrocze«.

JW. Tymowski owiadczy, e poda ten wniosek na pimie.

JW. Marszaek: »Gdy ju te przedmioty s zaatwione, za-

bierze teraz gos JW. Sotyk w materyi incidentalnej wnie-

sionej przez JW. Dembowskiego«.

JW. Sotyk: »Bya tu mowa o artykule z 28 lipca z ga-

zety »Nowej Polski«. Nie widz, eby artyku ten by pod-

pisany. Caa wic odpowiedzialno ciy na odpowiedzialnym

redaktorze ukowskim. Chciaem zwróci uwag Izby na

niestosowno tego artykuu; gdy jednak JW. Minister spra-

wiedliwoci owiadczy mi prywatnie, e rzecz ta wzita
jest pod rozpoznanie, Izba moe by w tym wzgldzie zaspo-

kojona«.

JW. Jeowicki: »Kiedy wydarzone nieprzyzwoitoci i krzy-

wdy prywatnych osób, których powodem byo naduycie druku,

zajmoway dni kilka wasz uwag; kiedy toczca si w waszem
zgromadzeniu rzecz o naduyciach druku zdawaa si wywo-
ywa prawo do ich poskromienia, troskliwo wasza uspo-

kojon zostaa tern zdaniem, e ródem naduy druku jest

niedokadno naszego kodeksu karnego co do artykuu

o obelgach; e prawo zapobiegajce naduyciom druku jest

bardzo trudnem; e tymczasowe podobne prawo musiaoby
nosi cech niedojrzaoci; e si z niem przeto wstrzyma
naley do czasu, w którym cay nowy kodeks karny stanowi
bdziemy. Lecz w cigu rozbioru tak wanego przedmiotu

ograniczalimy si tylko szczegóowym wypadkiem, z naduy-
cia druku wynikym; nie zapuszczalimy gbiej naszej uwagi,

bomy moe nie wystawiali sobie, aby kto wród murów tej

stolicy poway si uywa druku na szkod Ojczyzny naszej.

Szanowni Reprezentanci! Na takie naduycia, których wam
smutny musz przedstawi przykad, którychemy przewidywa
nie mieli, zwracam wasz uwag. [Tu nastpuje cytacya (w pro-

tokóle nie umieszczona) z dn. 26 »Nowej Polski«].
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Autor tego ustpu wyranie usiuje naucza nieprzyja-

ciela, jak ma nas pokona, zamkn stolic i wzi j bez wy-

strzau. Z tego wszystkiego wypywa naturalny wniosek, e
radby go tu widzia. Pojmuj bardzo, a nawet uwielbiam tro-

skliwo tych, którzy powodowani yczeniem lepszego, korzy-

stajc z bogosawionej wolnoci druku, wskazuj bdy wszel-

kiego rodzaju wadz naszych. Gruntowne i na znajomoci

rzeczy oparte podobne uwagi Naród widzi z rozkosz, a wadze
jego z wdzicznoci przyjmowa powinny. Ale biada tym,

którzy wolnoci druku, tej najdzielniejszej przeciwko ciemnocie

i despotyzmowi broni, przeciwko samej wolnoci, przeciwko

naszemu szczciu uywaj. Gdyby tacy wród nas nieprzyja-

ciele nasi, nie daj Boe! zdoali zgubi spraw nasz, nie na

nich, ale na nas spadaby kltwa Narodu, kltwa najpóniej-

szych wnuków naszych. Zwracajc wasz uwag na przyto-

czone tu faktum, na to, e nic nam nie zarcza, e si ju
podobne nie trafi, omielam si, szanowni koledzy, przypo-

mnie wam, abymy si co prdzej zajli obmyleniem rodkówr

,

zapobiegajcych naduyciom druku. Czy stanowi bdziemy
jakie chocia tymczasowe w tym celu prawo, czy te zapro-

wadza sdy przysigych, zawsze pamitajmy na to, abymy
nie podnosili witokradzkiej rki na wolno druku, któr

kady, a tern bardziej prawodawca równie, jak wolno oso-

bist, szanowa powinien. Podobne praw7o nikogo nie przerazi;

nasza publiczno a nadto jest owiecon, aby sama nie umiaa
oddzieli wolnoci od sw7awoli, aebymy, zaprowadzajc prawo

przeciwko naduyciom druku, posdzeni by mieli o ch
przywrócenia cenzury, któr kady z nas tyle pogardza, ile

obalonym rzdem, który za jej pomoc nasz umysow nawet

wolno uwizi pragn. Naród nasz zapewne jest przekona-

nym, e jak w najliberalniejszych rzdach prawa cywilne a na-

wet kryminalne dlatego, e s, bo by musz, nikogo nie obra-

aj i, niczyjej nie naruszajc wolnoci, su do jej zabezpie-

czenia, tak te i prawo o naduyciach druku nie dy nigdzie

do ukrócenia wolnoci druku, ale do jej zapewnienia, do jej

zachowania na zawsze, a w teraniejszem pooeniu naszem

prawo to byoby nadto stróem caej wolnoci naszej, od któ-

rej i wolno druku zaley«.

JW. Dembowski: »Nie podnosiem gosu w materyi oso-
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bistej, lubo czsto gazety gosy moje przekrcay, lecz w ma-

teryi dotyczcej dobra kraju obojtnym by nie wypada. Kolega

Jeowicki wspomnia ju o jednym artykule »Nowej Polski«,

kolega za Sotyk wspomnia o innym, i oba okazali, jak dalece

artykuy te s szkodliwe. Niema wprawdzie prawa na nad-

uycie druku, ale jest prawo z 7 lutego, które w art. 2 gim

mówi: »w czem wszystkiem dziaanie Rzdu nie

moe by ograniczone adnymi przepisami praw
o wasnoci i wolnoci osobistej stanowicych«.
Jeeli wasno i wolno osobista s zawieszone, có powie-

dzie o swawoli druku, która zdradza nasze saboci: czyli nie

mona jej pod ten przepis podcign? Rozumiem, e Rzd
Narodowy powinien zaradzi naduyciom, które popenione

zostay«.

JW. Sotyk: »Szanuj troskliwo preopinenta, który wzmian-

kowa artyku z dnia 26 lipca w »Nowej Polsce« umieszczony;

nie mog jednakowo tak wielkiej wagi do niego przywizy-

wa; adnego on bowiem skutku nie sprawi, gdy naczelny

wródz nieprzyjacielski nie bdzie zapewne do rady gazety

uywa, zwaszcza, w której takie s popisane niedorzecznoci,

jak n. p. e 60.000 wojska przez 80.000 moe by otoczone.

Lecz ja w artykule z 28 lipca karygodno upatruj. Tu jest

faktum, które przepuszczone by nie moe, tu jest zamach

na prawa Izby, gdy artyku ten pobudza wojsko do wybie-

rania Wodza; lecz tamten drugi artyku jest mniejszej wagi«.

JW. Marszaek: »Nie przesdzajc, jaka wypadnie decyzya

Izby, czy ta mi poleci zwróci uwag Rzdu na dwa artykuy

gazety, t. j. na system wojny i Ramorino, powtarzam, nie

przesdzajc bynajmniej tej kwestyi, winienem owiadczy
JW. Dembowskiemu, e artyku prawa przez niego cytowany

zastosowany tu by nie moe. Jest tam mowa o niszczeniu

kraju przez nieprzyjaciela zagroonego, i tak si artyku ten

wyraa : »Równie moce ubdzie Rzd kaza uprowa-
dza z takowych okolic wszelkie zapasy ywnoci,
dobytki, sprzaje i usuwa ludno do miejsc tym
celem wskazanych, w czem wszystkiem dziaanie
Rzdu nie moe by ograniczone adnymi przepi-

sami praw o wasnoci i wolnoci osobistej stano-

wicych«. Std si okazuje, e prawo z 7 lutego do obe-
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cnego przypadku zastosowanem by nie moe, gdy tu ani

usuwanie ludnoci, ani uprowadzanie zapasów ywnoci miejsca

nie miao, i rzecz si toczy o naduycia wolnoci druku«.

JW. Jeowicki: »Koledze Sotykowi zdaje si, e artyku

przez niego zacytowany jest waniejszy, anieli ten, który ja

przytoczyem. Opiera on si na tern, e na zdanie wodza
wojsk nieprzyjacielskich artyku gazety wpywa nie moe.
Nie przecz, lecz i z gazety moe nieprzyjaciel powzi nie-

które objanienia. Wprawdzie artyku ten jest jak najfaszywr iej

napisany, jak wida przez takiego, który adnego o rzeczy nie

ma wyobraenia; lecz gdybymy ten artyku bezkarnie prze-

pucili, mogyby si zjawi inne z wiksz prawd napisane,

któreby wielce szkodliwy wpyw na nasz spraw wywrze
mogy. Artyku za cytowany przez koleg Sotyka sam w so-

bie znajduje usprawiedliwienie, mówi on bowiem: gdyby
tego bya potrzeba. Kiedy zatem Sejm nie uzna potrzeby

zmienienia Wodza, a tern samem wojsko zastosuje si do tego,

co Sejm postanowi. Co kolega Dembowski powiedzia, zasu-

guje take na uwag. Niewtpliw jest rzecz, e popenione

zostay naduycia szkodliwe dla dobra ogólnego, dla osób pry-

watnych. Jestem wic za tern, abymy nadal nie mieli potrzeby

odwoywa si we wszystkiem do Rzdu, i eby byo prawo
jakiekolwiek tymczasowe na ukrócenie naduy druku, eby
w tym celu zaprowadzony by sd przysigych. Wnosz, aby

szanowni Reprezentanci przedmiotu tego z myli wypuci
nie chcielk.

JW. Marszaek: »Zapewne JW. Pan w tym wzgldzie ra-

czy poda projekt do laski «.

JW. Jeowicki: »Ja tylko myl podaem, aby projekt ten

zosta wniesiony; wykonanie jego zdolniejszym odemnie pozo-

stawiamy

JW* Szaniecki: »Toczy si teraz dyskusya wzgldem dwóch
artykuów »Nowej Polski«, jeden: Nasz system wojny —
a drugi: Ramorino. Nie sdz, aby artykuy te sprawie na-

szej miay by przeciwne, i owszem, nie widz w nich, jak

tylko gorliwo obywatelsk i czysty patryotyzm. Nie moemy
sdzi, aby co innego powodowao tymi artykuami. Jeeli ko-

lega Jeowicki sdzi, e Paszkiewicz bdzie korzysta z arty-

kuu przez »Now Polsk« napisanego, natenczas naleaoby
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j prosi, aby jak najwicej podobnych artykuów napisaa,

a pewnoby Paszkiewicz wkrótce kraj nasz opuci. Co si ty-

czy artykuu wzmiankowanego przez JW. Sotyka, ju JW.
Jeowicki odpowiedzia, e on szkodliwym by nie moe. Po-

wicony on jest pochwaom generaa Ramorino. Sdz, e
cnoty tego jeneraa, jego obchodzenie si z onierzami suy
moe za przykad innym jeneraom, i nie widz w tym arty-

kule nic szkodliwego dla sprawy publicznej. Zreszt jest tam
tylko objawienie uczu onierzy, i taki dla niego maj entu-

zyazm, e, gdyby potrzeba byo, gotowiby go Naczelnym Wo-
dzem wykrzykn, a jabym powiedzia, e moe i Królem
ogosi. To przecie nic Sejmowi nie ublia, bo czyn ten spe-

niony nie bdzie«.

JW. Nakwaski: »Pytam si, o co tu rzecz idzie; czy to

jest interpelacya, czy wniosek? Syszelimy tu bowiem uwagi
kolegów Jeowickiego, Sotyka, Dembowskiego, lecz nie wie-

dzie, do czego one zmierzajce,

JW. Marszaek: »W przedstawionych wnioskach te upa-

truj denia: wniosek JW. Jeowickiego jest, aby wskutku
uwag jego uoony by projekt do prawa o wolnoci druku;

wniosek za JW. Dembowskiego jest, aby na artyku o gene-

rale Ramorino zwrócon zostaa uwaga Rzdu, i aby ten, który

napisa, e wojsko bdzie go mogo sobie samo obra za Na-

czelnego Wodza, by pod sd oddany. S tu wic dwa wnioski

jawne, niezawodne«.

JW. Nakwaski: »Na wniosek kolegi Jeowickiego kolega

Sotyk da odpowied zaspokajajc, kolega za Szaniecki do-

statecznie rzecz t wyjani. W artykuach tu wzmiankowanych
widz wicej dnoci do dobrego, ni do zego, chocia one

s na faszywych zasadach oparte, i dlatego ich pochwala
nie mog. Uwaajmy tylko, e wolno druku od 29 listopada

wicej nam dobrego ni zego sprawia. Mojem zdaniem, nie

powinnimy si nawet w Izbie zastanawia nad artykuami
gazet. Rzd Narodowy, otoczony naszem zaufaniem, skoroby

spostrzeg szkodliw dno w tych artykuach, powinien sto-

sowne rodki przedsiwzi. Co do artykuu o jenerale Ramo-
rino, z przyjemnoci go czytaem; obymy wicej mieli takich

jeneraów! Stanowi on przykad do naladowania, a nie e-
bymy mieli redaktora gazety za to pociga do odpowiedzia-
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noci, i jego przymioty ogosi. Zdarzay si jednak naduycia

druku; w tem dziel zdanie kolegi Jeowickiego, i moe prawo

o ich ukróceniu byoby podane«.
JW. Woowski: »Przepraszam Izb, i w tym samym przed-

miocie moe po raz dziesity ju gos zabieram, lecz zawsze

do tego wywoany byem. Jak tylko bdziemy chcieli prawo

o naduyciach wolnoci druku szybko stanowi, moemy przej
za t linie demarkacyjn, która rozgranicza bezprawie od wol-

noci, moemy zamiast ukrócenia naduy druku wolno jego

skrpowa. Prawo o naduyciach wolnoci druku bez sdu
przysigych istnie nie moe; bez nich nie byoby rzdu repre-

zentacyjnego, gdy sdy tylko przysigych s rkojmi, e
wolno druku ograniczon nie bdzie, tylko jej naduycia

okrelone. Mówiem ju to w Izbach poczonych, co teraz

zmuszony jestem powtórzy. Kiedy w pocztku rewolucyi fran-

cuzkiej, kiedy ona bya podem wolnoci i wszelkich uczu
szlachetnych, w roku 1789 Sieyes poda projekt o wolnoci

druku, projekt ten z oklaskami zosta przyjty, ale samo prawo

do póniejszych odoono czasów, bo Sieyes i inni znakomici

tego czasu mowie nie rozumieli, aby tak atwo byo podobne

prawo uoy. W naszej Komisyi prawodawczej ja byem wy-

znaczony, abym projekt do tego prawa przygotowa; uznaem
ca jego trudno, przekonaem si, jak wiele potrzebuje czasu.

Teraz Ministeryum sprawiedliwoci zajmuje si tym projektem.

Ju 200 artykuów jest gotowych. Zobaczymy, czy projekt ten

tak atwo si utrzyma. Teraz w stanie rewolucyjnym nie mo-

na podobnych praw stanowi. Wolno druku jest jedyn
rkojmi rzdów reprezentacyjnych. Ona daje moc kademu
czonkowi towarzystwa wytyka ze, wskazywa uchybienia

Rzdu. Kara tej gorliwoci nie moemy. Jak trudno jest zgo-

dzi si, czy który artyku jest przewinienem, mamy w naszej

Izbie dowód. Kolega Jeowicki powiada, e ten artyku jest

bardzo szkodliwy; kolega Sotyk o innym to utrzymuje arty-

kule, a kolega Szaniecki inne zupenie objawia zdanie. Kady
jest odmiennego zdania. Od tej wychodzi powinnimy zasady,

e druk nie jest wystpkiem, jest tylko narzdziem tak jak bro
lub inne podobne. Jeeli w artykule o jenerale Ramoriao jest co,

co pobudza do buntu, podug praw obowizujcych moe by za

to kara wymierzona. Nie trzeba na to nowego prawa. Zoba-
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czymy, gdy przyjdzie projekt, którym si Komisya sprawiedli-

woci zajmuje, z 200 moe artykuów zoony, e nam tylko czas

próno zabierze, który na waniejsze materye obróciebymy po-

winni«.

JW. SVlinister spraw wewntrznych i policyi: »Wolno druku

jest bezwtpienia najwaniejsz swobod, jest najgoniejsz r-
kojmi wolnoci i niepodlegoci pastw konstytucyjnie rzdzo-

nych; o tej prawdzie nikt nie powtpiewa; nikt jej zaprzecza

nie moe. Z okazyi przecie toczcej si obecnie dyskusyi winie-

nem donie z otwartoci przewietnej Izbie Poselskiej, jako

prezydujcy w Komisyi rzdowej spraw wewntrznych i policyi,

i ta Komisya sdzia swoj powinnoci zwróci uwag Rzdu
Narodowego na artykuy »Nowej Polski«, które wielu Czonków
Izby Poselskiej ju przytoczyo. Rzd Narodowy dotd Komisyi

decyzyi swej nie objawi. JW. Wroowski wystawi trudnoci, ja-

kich dozna Izba Poselska przy stanowieniu prawa przeciw nad-

uyciom wolnoci druku, które si skada z 200 artykuów. JWT

.

Jeowicki, z drugiej strony, ezerpajc powody w czystem swem
sercu i zdrowym rozsdku, ostrzeg nas o niebezpieczestwie

dla sprawy publicznej z niedostatku prawa karnego dotd obo-

wizujcego. W takowem pooeniu pozostaje Izbie nastpujce
do rozwizania dilemma: czyli wystawi kraj i spraw publiczn

na niebezpieczestwo, którem mu codziennie rozwizo i nad-

uycie wolnoci druku zagraa i coraz bardziej zagraa moe,
albo czyliby dla ocalenia Ojczyzny nie naleao powierzy cen-

zury — w duchu wolnoci dla odwrócenia niebezpieczestwa

i zabezpieczenia niepodlegoci narodowej — kilku Czonkom
Izby z najliberalniejszego sposobu mylenia, z roztropnoci swej

najwicej przewietnej Izbie znanym ?«

— (Tu szmer i nieukontentowanie arbitrów sysze si
day). —

»Robic ten wniosek sumnieniem czystem i nie powodo-

wany adn namitnoci, mam honor owiadczy, e brak za-

dowolnienia ze strony arbitrów nie wstrzyma mnie od wytoma-
czenia si i wyjawienia cakowicie mojego przekonania. Rzd
zgasy nie czu potrzeby prawa przeciw naduyciom wolnoci
druku, powierzywszy cenzur czowiekowi, którego wzgarda pu-

bliczna cigaa, gdy si przykada do wyzucia nas z tej najdroszej

swobody, jak naród kady niepodlegy posiada musi. Skoro za
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zimprowizowa prawa tak wanego nie jestemy w stanie, ja-

kieby niebezpieczestwo wyniko, gdyby Izba powierzy chciaa

t wadz zaszczyconym jej zaufaniem wasnym Czonkom na

ten krótki tylko przecig czasu, dopóki prawa przeciw naduy-

ciom druku nie uchwalimy? Taka cenzura, tacy cenzorowie za-

pewne cze i wdziczno Narodu zjedna sobie musz i nad-

uy ufnoci Izby nie bd w stanie. Jeeli przecie ta myl nie

trafia do przekonania Izby, nie pozostaje wedug mnie, jak we-

zwa Rzd Narodowy, iby art. 8-my ustawy z d. 24 stycznia

1831 r. cile by wykonanym, gdy Warszawa jest wanie
w okolicy dziaa armii w stanie wojennym ogoszonych po-

oon, a przeto przepisowi uchway wspomnianej podlega

powinna«.

JW. Godebski: »Zajmujemy si dzi najwaniejszym przed-

miotem: wolnoci druku, z powodu dwóch artykuów w gazecie

»Nowa Polska« umieszczonych, za które redakcya do odpowie-

dzialnoci ma by pocignita. Jeden z nich ma obejmowa
plany wojenne nader szkodliwe i wskazywa nieprzyjacielowi,

jak ma postpowa, aby stolic wzi bez wystrzau; drugi za-

wiera ma szkodliwy zamach, bo zamach na prawa Izb. Dwaj

Czonkowie Izby naszej gorliw mioci kraju przejci nie zga-

dzaj si przecie w ocenieniu wanoci tych dwóch artykuów. Ko-

lega Jeowicki utrzymuje, e artyku obejmujcy plany wojenne

jest zgubniejszy dla kraju, e stanowi zdrad kraju: przeciwnie

kolega Sotyk twierdzi, e artyku obejmujcy zamach na Wodza
jest surowszej kary godzien. Wszake, zastanawiajc si nad je-

dnym i drugim artykuem, nie mona tam spostrzedz dnoci
szkodliwej dla kraju; nie mona powiedzie, e czowiek, który

niezrcznie artyku napisa, ju jest zdrajc kraju. Panowie! nie

moemy by lekkomylni w ustanowieniu zbrodni stanu. Kiedy

sysz ubolewania na naduycia wolnoci druku, przypominam
sobie sowa kolegi Woowskiego: naduy tych nie jest przyczyn
wolno druku, lecz niedostateczno naszego kodeksu kar-

nego, a e jego improwizowa nie mona, a e nie mona
improwizowa prawa o wolnoci druku i sdzie przysigych,

lepiej wic czas jaki bez prawa pozosta, anielibymy si
mieli zaj uoeniem prawa, którego potrzeb czujemy, lecz

które teraz dokadneby by nie mogo i, ukracajc naduycia,

moeby sam wolno druku skrpowao. Nie widz potrzeby
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dowodzi, e nie mona zaprowadza cenzury, która bya naj-

gówniejsz i sprawiedliw pobudk rewolucyi 29 listopada,

której samo imi oburzeniem przejmuje, i piastujcy t wadz
nie mog nam si sta rkojmi, e ona nie bdzie naduy-
ciem, bomy si przekonali, e ten, który w 1794 roku nalea
do klubu Jasieskiego, przecie potem wszelkie uczucia naro-

dowoci, wszelkie wspomnienie wolnoci z pism naszych wy-

krela. Cóby std wyniko, gdybymy przyjli syszane tu

wnioski? Koledzy Jeowicki i Sotyk daj, aby redaktorowie

do odpowiedzialnoci byli pocignici. Kolega Dembowski
wicej da, chce, aby ich od urzdów oddali. Szanuj gor-

liwo Czonków, lecz zdania ich dzieli nie mog, bo widz,
jakby to szkodliwy wpyw miao na wolno druku«.

JW. Jeowicki: »Widz, e koledzy Woowski i Godebski

nie chcieli mnie zrozumie. Jeeli zechc sobie gos mój przy-

pomnie, zobacz, e mówiem o potrzebie wolnoci druku.

Mówiem: Nie podnomy witokradzkiej rki na
wolno druku! Mona uy silniejszego wyraenia na

okazanie, jak dalece szanuj wolno druku, jak dalece czuj,

e ona jest rkojmi rzdów reprezentacyjnych! Jestem za wol-

noci druku, ale jej naduy cierpie nie mog; o nich tylko

mówiem. Wiem o tern dobrze, e sam druk nie jest naduy-
ciem, jest tylko narzdziem sucem do popenienia naduy;
równie, jak nó nie jest winien, tylko ten, który go w piersiach

drugiego utopi i za to jest sdzony, tak te i naduywajcy
wolnoci druku jest winnym i odnie kar powinien. Nie chc
ja improwizowa kodeksu, lubo zgadzam si na to, e nad-

uycia druku s tylko skutkiem jego niedoskonaoci, ale chc,

eby Izba zaja si tern prawem; mamy na to a nadto czasu.

Nie potrzeba, aby wszyscy Czonkowie Izby ukadali to prawo;

deputacya wyznaczona przygotowaaby projekt, któryby Izba

przyja lub odrzucia«.

JW. Morawski: »Po gosach kolegów Woowskiego i Go-

debskiego cofam moje danie. Wolno druku i jej naduycia
nale do tych praw katechizmowych politycznych, które tak

dugo rozwija byoby ublia tej Izbie«.

JW. Sotyk: »Nie bybym wnosi do Izby oskarenia prze-

ciwko redakcyi »Nowej Polski«, gdybym nie sysza uwag ko-

legi Dembowskiego. Dostatecznie ju zaspokojeni by powin-

Dyaryusz T. VI. 10
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nimy, kiedy si Rzd tym przedmiotem zajmuje. Nie jest on

tak wielkiej wagi, aby si dyskusya tak dugo miaa przeci-

ga. Wolno druku zapewne jest kosztowna, lecz artyku

»Nowej Polskk z d. 28 lipca narusza zasad konstytucyi, której

my równie przestrzega powinnimy^.

JW. KHmontowicz: »Nie sdziem, aby dwa artykuy -No-

wej Polskk day powód do tak obszernej dyskusyi. Kady tu

ma inny sposób widzenia. Kolega Jeowicki sdzi, e z artykuu

mówicego o systemacie wojny wielka moe wynikn szkoda

dla sprawy publicznej; kolega za Sotyk utrzymuje, e wi-
kszaby wynikn moga szkoda z drugiego artykuu, który

pobudza wojsko do wybierania Wodza. Ja w tym artykule

upatrywaem tylko wystawiane cnoty jeneraa Ramorino, które

powinny za wzór suy innym jeneraom i oficerom, jak si
maj z onierzami obchodzi; wyzna bowiem z boleci
przychodzi, e wielu jest wojskowych, którzy tak samo si
z onierzami obchodz, jak za rzdów Cesarzewicza. Artyku
ten naprowadza oficerów na to, aby si starali o mio o-
nierza. Ta czstokro i zdolno sam zastpi, bo onierz za

dowódc, którego kocha, w najwikszy pójdzie ogie, na a-
dne nie bdzie zwaa niebezpieczestwa. Z powodu tak mao
znaczcych artykuów wytoczya si tu dyskusya o ograniczeniu

wolnoci druku. Ja przypominam Izbie, e gdzie niema wol-

noci druku, tam niema prawdziwej wolnoci«.

JW. Wyk: »Z gosu kolegi Sotyka nie powziem prze-

konania, aby artyku obejmujcy suszne pochway generaa
Ramorino mia by szkodliwym; przecie kolega Sotyk upa-

truje w nim denie, aby wojsko wybierao swoich wodzów;
lecz nie obawiajmy si tego; wojsko nie chce sobie przy-

waszcza atrybucyi, które do niego nie nale. Co si tyczy

artykuu wzmiankowanego przez koleg Jeowickiego, nie jest

on tak wielkiej wagi. Kolega Bracawski otworzy o nim

zdanie, e go nie pochwala, lecz e go dobrym znajduje; nie

wiem, jak to mona razem pogodzi. Troskliwo kolegi So-
tyka zaspokojon by powinna, gdy, jak sam owiadczy,
osoby nalece do Rzdu zwróciy na to swoj uwag; zo-

stawmy wic to Rzdowi, który ma do tego potrzebn moc
i wadz«.
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JW. Zarczyski: »Zapisujc si do gosu, chciaem przed-

stawi szanownym Reprezentantom, e rozprawy o gazetach

niewaciwie w tej sali obrad wytoczone zostay, lecz teraz

materya ta jest ju tak wyjaniona, e kady zdolny by po-

wzi to przekonanie. Podzielam zupenie zdanie JW. Woow-
skiego i znajduj, e zbyteczna jest troskliwo kolegi Jeo-

wickiego, gdy nikt pewno planów wojennych z gazety uczy
si nie bdzie. Sdz wic, e mona ju co do tego przedmiotu

zamkn dyskusy«.

JW. Dembowski: »Nigdy nie powayem si targn na

wolno druku, i gdyby kraj nasz mia by porównany w bo-

gactwie do Florencyi, a eby wolno druku z niego miaa
by wygnan, nie chciabym w takim kraju pozosta; aie jak

jestem za wolnoci druku, tak jestem przeciwny swawoli

druku, rozpucie druku. W takim to sposobie naduycia druku

uwaane by powinny. Przypuszczam, e artyku cytowany

przez koleg Woowskiego nie obejmuje nic takiego, coby nam
szkodzi mogo, bo rzeczywicie, wpatrzywszy si w niego,

najfaszywsze widzimy rozumowania. Lecz nie tajmy w sobie

tego, e objawiona w tym artykule dno doprowadzi nas

moe do wyjawienia rzeczywistych naszych celów, rzeczywi-

stych faktów, które bardzoby nieprzyjacielowi posuy mogy.
W podobnem pooeniu, jak myjestemy, czy nie mamy prawa (-
da), szanujc wolno druku, aby to tylko byo w gazetach umie-

szczane, co szkodzi sprawie naszej nie moe? Czy tam, gdzie

jest stan oblenia, Gubernator nie ma wadzy wzbroni wy-
drukowania tego w gazetach, co dziaa wojennych dotyczy?

Kolega Nakwaski powiedzia, e wnioski te s niegodne Izby;

przypominam mu, jak mu byo przykro, kiedy mu Minister

wojny powiedzia, e si myli; nie wypadao wic kolegom
podobnego czyni zarzutu. Co si tyczy urzdników, e mog
by oddaleni, dowodem tego przyjta w rzdach wszystkich

konstytucyjnych zasada, i ludzie nie podzielajcy zasad panu-

jcych do urzdów nie s dopuszczania

JW. Szaniecki: »Zdaje si, jakoby okropna zbrodnia pope-
niona zostaa, jakobymy byli sdem przysigych, sdzcy
przez redaktora popenione naduycia; tymczasem przekony-

wamy si, e chodzi o to, czy jest pewien artyku szkodliwy,

czy nie. Jedna strona utrzymuje, e jest naduycie druku; inna

10*
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strona, e niema naduycia druku, a ja powiadam, e jest gor-

liwo. Gdy tak s rozdwojone zdania, wikszo bdzie mu-

siaa stanowi. Jeeliby przyszo do wotowania, bylibymy

sdem. Cóbymy osdzili? Oto — eby odesa do sdu po

ukaranie redaktora gazety »Nowa Polska«. Pytam si, coby

std wypad za skutek? Mamy ju przykad, emy odesali

redakcy po ukaranie do sdu kryminalnego; ten nie uzna
naduycia, powiedzia, e niema na to prawa. Na co wic si

przyda odsya do sdu, kiedy prawa niema? To jest wystp-

kiem, co prawo zakazuje; jeeli prawo czego nie zakazuje, tam

niema wystpku. Skoro artykuów podobnych prawo nie za-

kazao, nie widz, eby redakcya »Nowej Polskk bya winn.

Gdyby ona istotne plany Naczelnego Wodza wykrya, gdyby

podesza jego tajemnice i ogosia w gazecie, byaby wystpn,
nie zasoniaby si niedostatkiem prawa, bo jest prawo na

zbrodni Stanu i zdrad kraju. Kiedy wic sdziami by nie

moemy, wniosek zatem jest bezowocny i bez potrzeby uczy-

niony. Co si tyczy cenzury, gdybymy j nawet przypucili,

nie wiem, ktoby chcia by cenzorem? Mówiono tu, aby Gu-

bernator majcy tu wadz wojenn skarci redakcy gazety

»Nowa Polska«. Czy sobie nie przypominamy wypadku z dzien-

nikiem »Merkury«? Gubernator kaza zamkn drukarni;

Rzd nagani uchybienie Gubernatora i kaza j otworzy. By-

oby to cienieniem wolnoci druku, naruszeniem nietykalnej

wasnoci, gdyby Gubernator dowolnie móg karci redakto-

rów pismcc

JW. Rembowski: »Na poparcie gosu kolegi Woowskiego
to tylko przytaczam, e s prawa przyrodzone czowieka, któ-

rych adna wadza odj nie moe; takiemi s: wolno my-

lenia, mówienia i pisania, a zatem i drukowania. Chcie te

prawa ograniczy, byoby to narusza najwitsze prawa

czowieka, do czego najwiksze naduycia upowani nas nie

mogce
JW. Kaczkowski: »Syszelimy dwa oskarenia, dwa za-

rzuty zbrodni. Ze sposobu, jak zostay wprowadzone, zdawa-

oby si, e w jednym jest zamach radykalny, w drugim zamach

buntu. Zdaje si, e oba skarcy kwesty t wzajemnie lewo-

wali. Jeden powiada, e zarzut drugiego jest mniej wany,
a drugi powiada, e zarzut pierwszego jest mniej wany. Po-
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równywajc to z sob, zdaje si, e moe oba zarzuty s mniej

wane. Chc, aby Izba Poselska znalaza wielk win; tak

dziaajc, posdzalibymy chyba Rzd Narodowy, e gazet

nie czyta. Wszake on moe wyznaczy prokuratora, a gdyby

mu prawo nie wystarczao na zwalczenie tego tak przewa-

nego naduycia druku, ukuby jakie postanowienie i zaprosi

którego z Ministrów do kontrasygnowania go; wtenczas Izba

waniejsz przybraaby posta, zajmowaaby si tern, czy kontra-

sygnujcy Minister mógby by pod sd oddany ?«

JW. Nakwaski: »Niesuszny mi zarzut kolega Dembowski
uczyni, gdy ja nie mówiem, aby wnioski te byy Izby nie-

godne; uwaaem tylko, e niegodne jest Izby tak dugo zaj-

mowa si podobnym przedmiotem, e to naley do Rzdu
odesa. Zgadzam si z koleg Sotykiem, e lepiej w podobnych

materyach zbyt si nie rozciga«.

IW. Marszaek: »Ju dyskusya jest zamknita. Zapytuj si
JW. Sotyka, czy nie cofa swojego wniosku ?«

JW. Sotyk: »Ja adnego nie uczyniem wniosku, gdy
mnie Minister sprawiedliwoci zaspokoi«.

JW. Marszaek: »Czy JW. Jeowicki da, aby Izba roz-

strzygna wzgldem jego wniosku, czyli go cofa?«

JW. Jeowicki: »Nie mam zwyczaju cofa moich wniosków;

aby lepiej by zrozumiany, raz go jeszcze powtórz. Wniosek
mój by nastpujcy, aby obmyli rodki zapobiegajce nad-

uyciom wolnoci druku, któreby sameje wolnoci druku nie

naruszay«.

JW. Marszaek: » Jeeli JW. pan nie chciae zwróci uwagi
Rzdu na artyku przez siebie wzmiankowany, to wniosku,

który nam teraz objawi, niema potrzeby oddawa pod woto-

wanie, gdy z kolei pomidzy projektami, którymi si Izba ma
zaj, jest umieszczony«.

JW. Jeowicki: »Dzi wanie dowiaduj si, e jest umie-

szczony pod nr. 12. Prosibym, aby zamiast 12-go nr. 1-szy

otrzyma«.

JW. Marszaek : »K t o popiera wniosek J W. J e o-

wic kiego, raczy po wsta «.

Wniosek ten znaczn wikszoci odrzucony
zosta.

JW. Chemicki: »Czytalimy umieszczony w pismach pu-
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blicznych list Naczelnego Wodza do Króla pruskiego;
uskarajcy si o gwacenie ze strony Prus neutralnoci. Naczelny

Wódz z atrybucyi mu sucych moe zawiera zawieszenie

broni i w tym celu, lub te o wymian niewolnika, z wodzem
nieprzyjacielskim parlamentowa, lecz adna uchwaa nie upo-

wania go do traktowania z dworami nam nieprzyjaznymi.

dabym wic objanienia, czyli korespondencya ta Wodza
Naczelnego z Królem pruskim za wiedz naszego Wydziau
dyplomatycznego nastpia?«

JW. Radca Stanu Wielopolski: »Od czasu powrotu mego
z misyi z Londynu moga si przekona Izba Poselska, e
w materyi dyplomatycznej tam tylko gos zabieraem, gdzie

kwestya dotyczya si stanu dyplomacyi w Anglii, lub jeeli

bya ogólna, gdzie bya zgodna ze szczegóowem pooeniem
dypiomacyi naszej w Londynie; zreszt caemu prowadzeniu

dyplomacyi jestem obcy, naley to do Ministra W7ydziau spraw
zagranicznych, lub jego Zastpcy. Teraz z powodu saboci
JW. Zastpcy ministra spraw zagranicznych wezwany zostaem
przez Rzd, abym go dzi w Izbie zastpi. Odpowiedziaem,
e poniewa nie jestem w cigu dziaa naszych dyplomaty-

cznych, moe przeto nie bd móg na wszystkie kwestye od-

powiedzie. Pod tym jedynie warunkiem obowizaem si od-

powiada na interpelacye szanownych Reprezentantów. To jest

co do mego pooenia w tej Izbie. Co do kwestyi przez JW.
Chemickiego uczynionej, rozumiem, e tu w zasadach pewn
naley uczyni rónic. Negocyowanie traktatów preliminarne

i ich ratyfikacya naley do Rzdu Narodowego i do Izb sej-

mowych; lecz list, który Naczelny Wódz pisa do Króla pru-

skiego, nie mia tego na celu. Gdyby który obywratel naszego

Królestwa mniema, e, piszc do Króla pruskiego, moe wy-

wrze wpyw, i neutralno z jego strony cilej bdzie zacho-

wana, nie ubliyby interesowi Narodu, gdyby ten list napisa.

Taki mia cel, a nie inny, Wódz Naczelny w swojem pimie
do Króla pruskiego. Rozumiem, e z adnej strony za naganne

tego uwaa nie mona«.
JW. Chemicki: »Lubo JW. Radca Stanu wynurzy, e

tylko z czynnoci dyplomatycznych w Anglii objanienia dawa
moe, przecie (w) tej okolicznoci mylne zupenie robi zasto-

sowanie Naczelnego Wodza do czowieka prywatnego. Ja Na-
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czelnego Wodza jako czonka Rzdu uwaam, który nie moe
przekracza nadanych mu atrybucyi. Wolno mu jest z wo-

dzem wojsk nieprzyjacielskich traktowa, ale pisa do monarchy

nieprzyjacielskiego kraju bez ublienia naszemu krajowi nie

moe. Kiedy JW. Radca Stanu nie moe mi da dzisiaj obja-

nie, prosz go zatem, aby na przysze posiedzenie albo sam
zasignwszy potrzebnych wiadomoci udzieli, albo te eby
JW. Zastpca ministra spraw zagranicznych raczy by na se-

syi obecny«.

JW. Radca Stanu Wielopolski : »Nie wchodzc w to, czy

Izba zapytanie to za swoje uznaje, nie omieszkam kwestyi JW.
Chemickiego, jako zapytania od szczegóowego Czonka Izby

pochodzcego, Rzdowi przedstawi^.

Gdy JW. Wiszniewski przeciwny by temu, aby Rzd jakie-

kolwiek dawa w tej mierze objanienia, JW. Marszaek tak mu
na to odpowiedzia:

»Czonkowi Rzdu umocowanemu do przemawiania

w jego imieniu nie mona wzbrania gosu, jeeli chce przy-

chyli si do dania pojedynczego Czonka Izby; skoro wic
w przysz sobot mówi zechce, przychyli si do tego bd
obowizany. JW. Radca Stanu przemawia tu w imieniu Rzdu
Narodowego; na przysz sobot albo sam, albo te JW. Za-

stpca ministra spraw zagranicznych gos zabierze, a ja mu
gosu nie bd móg tamowa«.

JW. Wiszniewski: »Zawsze trzeba, aby po kadym wniosku

pojedynczego Czonka nastpowaa decyzya Izby, czy wniosek

ten przyjmuje, czy nie, czy da wyjanienia na uczynione

przez niego pytanie, czy nie? Mojem zdaniem, Wódz nietylko

nie zasuy tu na nagan, ale, i owszem, wart jest pochway,

e ogosi w Europie, jakich si naduy ssiedzi nasi do-

puszczaj. Wnosz wic, aby JW. Marszaek zapyta si Izby,

czy jest zdania, aby si Naczelny Wódz z tego kroku tó-

maczy?((

JW. Marszaek: »Zapewne JW. Pan nie bye obecny przy

pocztku dzisiejszej dyskusyi. Podzielilimy interpelacye na

dwa rodzaje: na wnioski i zapytania. Na wnioski potrzebna

jest decyzya Izby; na szczegóowe zapytania Czonków nie

trzeba tej decyzyi. Co do dalszego gosu JW. Wiszniewskiego

i t jeszcze dodam uwag, e JW. Chem icki nie da od
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Naczelnego Wodza adnych tómacze, nie mówi, czyli krok

jego by dobry lub zy; pyta si tylko Wydziau dyploma-

tycznego, czy ten list by z jego wiedz pisany? Moe nawet

otrzymamy odpowied, e Rzd wiedzia o tym licie. To
jeszcze dodaj, e skoro czonek Rzdu przemawiajcy w imie-

niu Wydziau dyplomatycznego owiadcza, e na przyszej

sesyi w tym przedmiocie gos zabierze, ja mu gosu nie bd
móg wzbroni«.

JW. Wiszniewski: »Prosz o poddanie pod decyzy Izby

mojego wniosku«.

JW. Marszaek: »Nie jestem mocen tego uczyni. Tak
kwesty poddam pod rozstrzygnienie Izby: Kto popiera
wniosek J W. Wiszniewskiego, abym odwoa si
do zdania Izby co do zapytania przez J W. C h e m i-

ckiego uczynionego, powstaniec
Wniosek ten znaczn bardzo wikszoci

upad.
JW. Chernecki : »Na ostatniem posiedzeniu Izb poczonych,

gdy Izby wydaway decyzy, którzy Senatorowie maj by
wyczeni, JW. Minister spraw wewntrznych, tómaczc Wo-
jewod Mostowskiego, wyrazi si midzy innemi, e co si
tyczjr dyplomatycznych czynnoci, te mu wiadome nie s. Za-

pytuj si wic JW. Radcy Stanu Wielopolskiego, czy Mini-

strowie nie zasiadaj na sesyach dyplomatycznych, gdy ja

rozumiem, e na nich zasiada powinni, a szczególniej Mini-

ster spraw wewntrznych, który ma tyle z swym przedmiotem

cznoci. Pytam si, oyliby si z wol Izby nie zgadzao, aby

Ministrowie z innych wydziaów zasiadali na sesyach dyploma-

tycznych ?«

JW. Radca Stanu Wielopolski: »Odpowiadajc na zapytanie

JW. Chemickiego, przypomnie musz, e w rozkadzie suby
publicznej co innego jest Ministeryum, a co- innego Rzd.
Rzd z piciu deliberuje na przedstawienie jednego z swych
czonków lub Ministra. Dosy wic jest, kiedy jest na sesyi

Rzdu obecny Minister, który ma kontrasygnowa postanowie-

nie, w Wydziale za spraw zagranicznych zasiada tylko Mi-

nister spraw zagranicznych«.

JW. Minister sprawiedliwoci : »Do gosu JW. Radcy Stanu

to mam tylko doda, e Ministrowie nie zasiadaj na sesyach



Rzdu, które si dwa razy na dzie odbywaj; przychodz

wtenczas tylko, gdy który z nich ma co do wnoszenia. Jeeliby

za okazaa Si potrzeba przytomnoci jednego jeszcze Ministra,

natenczas ten wezwany bywa. Gdyby Ministrowie cigle zasia-

dali w Rzdzie, nie mogliby odbywa innych swych powinnoci

waciwych wydz i aów «.

JW. Chemicki cofn swój wniosek.

JW. winiarski: »Jeeli Izby prawodawcze nie ocigaj

si w uchwaleniu praw, które maj zasiek jaki przynie

skarbowi, to Rzd ze swojej strony powinien by równie spr-

ystym w ich wykonywaniu. Czy tak jest. zobaczmy. Jeszcze

pod dniem 23 kwietnia wyda Rzd postanowienie, aby na

potrzeb publiczn zabierano srebra kocielne. Jakiche rod-

ków uy do wykonania tego? Odwoa si do konsystorzy,

aby te osdziy, ile który koció da moe srebra. W tym

celu wysyay konsystorze osoby ze swego skadu, lecz nie

okazay w tern dosy popiechu. Odda tu jednak naley

sprawiedliwo konsystorzowi kujawTsko kaliskiemu, który na-

desa 3 centnary srebra i 10 funtów zota, lecz nie tak byo
w innych województwach. Przez opóniony pobór z dyecezyi

pockiej nic wpyn do skarbu nie mogo. Ale co najbardziej

zadziwia, e dotd z katedry warszawskiej mennica adnych
nie otrzymaa sreber; zdaje si, e odlego nie jest tak

wielka, aby od 23 czerwca to nie mogo by uskutecznione.

Wnioskiem wic moim jest, aby Rzd wicej sprystoci
w wykonaniu prawa tego okaza«.

JW. Minister przychodów i skarbu: »Ci, którzy byli obecni

naradom maego kompletu, byli wiadkami, e Wydzia skar-

bowy cigle zajmowa si z Komisy sejmow przyspasabia-

niem rónych projektów, które miay na celu zaopatrzenie

skarbu w fundusze. Co si tyczy przedmiotu sreber kociel-

nych; tak si rzecz ma: Rzd w miesicu kwietniu wyda po-

stanowienie, aby duchowni zbywajce srebra od suby ko-

cielnej skadali do skarbu za opat. Wskutku tego w nie-

których dyecezyach tak gorliwie skadano ofiary, e nawet nad

zakres prawa póniej uchwalonego tak, e ju 360.000 do skarbu

wpyno. Z dyecezyi kaliskiej poow ju odesano, a poowa
jest w drodze; w tej mierze Wydzia skarbowy na zarzut opie-

szaoci nie zasuguje. Jeeli nadto zwaymy, e uchwaa sta-
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nowica zabór sreber 20 czerwca nastpia, a rozwinicie jej

wymaga znacznego czasu, nie bdziemy oskara Komisyi skarbu

o powolno. Jak z jednej strony Wydzia skarbowy powinien

pamita o korzyci skarbu, tak z drugiej strony nie moe
dziaa z pokrzywdzeniem; dlatego wadza skarbowa porozu-

mie si musiaa z wadz duchown, aby ta ocenia, co

jest potrzebne do suby kocielnej. Dlatego wyda Rzd do-

datkow instrukcy, która jednake w niczem poboru nie

wstrzymaam
JW. winiarski: »Nie miaem zamiaru obwinia JW. Mi-

nistra skarbu; chciaem tylko na to zwróci uwag, e z kole-

giaty warszawskiej nie jest tak daleka droga do mennicy, aby

dotd czynnoci tej zaatwi nie mona«.
JW. Minister przychodów i skarbu: »Wniosek taki do ni-

czego nas nie doprowadzi. JW. Pan twierdzisz, e skarb po-

stpuje opieszale; ja utrzymuj przeciwnie. JW. Pan twierdzisz,

e z kolegiaty warszawskiej mona ju byo zabra srebra,

i ja moe bybym tego zdania, lecz okazay si w tern tru-

dnoci.
iW. Marszaek: »Poddam wic pod decyzy Izby wniosek

JW. winiarskiego. Jest on nastpujcy, aby zgosi si do

Rzdu Narodowego w imieniu Izby, eby srebra kocielne

z wiksz sprystoci byy cigane«.

JW. Minister przychodów i skarbu: »Wprzód trzeba dowie,
e pobór ten niesprycie si odbywa, anieli nagania admi-

nistracy skarbow«.

JW. winiarski cofn swój wniosek. Poczem JW. Marszaek

zasolwowa sesy do poniedziaku na godzin 10 zrana. Po-

rzdek dzienny: Projekt zajcia w rekwizycy
w o ó w.

W. h r. Ostr(owski).



155 —

Posiedzenie izby Poselskiej z dnia 1 sierpnia
1831 roku.

Na wezwanie JW. Marszaka JW. Zwierkowski od-

czyta w zastpstwie Sekretarza list obecnoci. Obecnymi
byli (84):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Wiktor
uniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JJWW. Fra. Jaboski. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Libiszewski. Roman Sotyk. Gustaw hr. Maachowski.

Deputowani: JJWW. Fra. Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Ludwik empicki. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Woj ewództwa Kali skiego. Posowie: JJWW. Bonawen-
tura Niemojowski. Marcin Radoski. Floryan Suchecki. Kantorbery Ty-

mowski. Wad. hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Antoni Rembowski. Alojzy

Biernacki. Józef Ziemicki. Ksawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Ksawery hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Pole-

tyo. [Tomasz br. Wyszyski]. Feliks Doliski.

Deputowani: JW. Adam Fritsch.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski.

Deputowani: JJWW. [Ignacy Dembowski]. Kajetan Kozowski.

Klemens Witkowski. Wojciech Ghobrzyski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Jan

Rostworowski. Szczepan winiarski. Jakób Okciu. Antoni Plichta. Fra.
Dbrowski. Ignacy Starzyski. Adam uszczewski. Fran. Trzciski. Eugeni

Subicki. Józef Kretkowski. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Domi-
nik Krysiski. Józef Brinken. Micha Piotrowski. WT

alenty Zwierkowski.

Fran. Woowski. [Augustyn Morzkowski]. Wojciech Chodecki. Antoni Za-

wadzki. Walenty wan.
Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW7

. Feliks

Markowski. Ludwik Bieniecki. Fran. Zalewski. Wad. Zawadzki. Ignacy

Wyk. Józef hr. Maachowski (?) Teodor Jasieski.

Deputowani: JW. Fran. Obniski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Bykowski. Jan Augustowski. Fran. Kisielnicki. Wincenty Gawroski.
Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JJWW. [Narcyz

hr. Olizar]. Ksawery Godebski. [Stan. hr. Worcell].
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Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Ksawery Sabbatyn. Henryk Nakwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Wincenty

hr. Tyszkiewicz. Daniel Tchorzewski. Jakób Malinowski. [Józef] Bohdan

Zaleski.

JW. Marszaek: »Nim przystpimy do porzdku dziennego,

t. j. do rozbioru projektu o zaborze w rekwizycy woów dla

zaopatrzenia stolicy w miso, zapewne da bdzie Izba,

aby K o m i s y a dyplomatyczna zdaa spraw na uczy-

nione dwa wnioski. Jeden jest JW. Jeowic kiego,

wzgldem którego zabierze gos (JW. Morawski). JW. Radca

Stanu Wielopolski upowaniony jest od Rzdu do dawania

objanie«.

JW. (Teodor) Morawski: »Komisye do spraw dyplomaty-

cznych roztrzsny z ca uwag, jakiej przedmiot ten by
godnym, propozycy JW. Hajsyskiego (Jeowickiego), aby
przesane byy od tej Izby adresy do reprezenta-
cyi narodowych tych ludów, z którymi podobie-
stwo instytucyi publicznych zdaje si cilejszy
zwizek nam wskazywa. W imieniu rzeczonych Ko-

misyi przystpuj wyluszczy nasz wspóln o teje propo-

zycyi opini.

Przewietna Izbo! Dzieje pastw monarchiczno-konstytu-

cyjnych nie stawiaj przykadu, aby kiedykolwiek Izby repre-

zentacyjne jednego narodu wchodziy w bezporednie stosunki

z parlamentami pastw ssiednich. Naturaln tego przyczyn
jest, e ukad rzdowy monarchiczno-reprezentacyjny przyjty

dzi przez znakomitsz cz Europy, a mianowicie przez te

pastwa, które patryotyczna JW. Hajsyskiego propozycya

zdaje si mie szczególniej na wzgldzie, podzielajc wszech-

wadztwo narodowe pomidzy kilka cia rónorodnych, nie

dopuszcza, aby jedno z nich, jakiemi s Izby prawodawcze,

samowolnie w imieniu innych przemawiao. Nasze tylko Izby

skutkiem wiekopomnej rewolucyi w tern przypadkowem znaj-

duj si pooeniu, i, wszystkie wadze w sobie do czasu

pomieszczajc, maj tern samem prawo w imieniu caego
Narodu przemawia. Ale gdybymy si odezwali do obcego

parlamentu, moglibymy by posdzeni o dno do poró-

nienia go z innemi czstkami waciwego wszechwadztwa
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narodowego, a mianowicie z wadz wykonawcz, z rzdem.
Tego zamiaru nie mia zapewne na celu JW. Hajsyski, a[ni]by

si to z przekonaniem tej Izby zgodzio. Odziedziczylimy po

przodkach cnot, któr nam ju dzieje przyznay: nie pra-

gniemy wywiera nieprzyjaznego wpywu na spraw obcych

ludów. Tej szlachetnej zasady nie opucim w wietnym za-

wodzie niepodlegoci politycznej, jakie nam dzi cnoty oby-

watelskie i mstwo rycerzy naszych otworzyo. Prócz tego

krok podobny nie mógby nam adnego obiecywa skutku.

W pastwach reprezentacyjnych wola rzdu czyli wadzy wy-

konawczej jest koniecznie wol Izb prawodawczych, bo opiera

si musi na zdaniu wikszoci tyche ostatnich, bez czego

nigdy gabinet przy wadzy ostaby si nie móg. Czego wic
od rzdów nie otrzymamy, tego bymy si daremnie od par-

lamentów spodziewali. Wymowne gosy opozycyi s dowodem
szlachetnych i wzniosych uczu osób pojedynczych, lecz cho-

ciaby nawet opini ogóu Narodu powiadczay, i w tym
przypadku nawet nie byyby bynajmniej rkojmi postanowie
parlamentowych. Niemiertelnym manifestem swoim ogosi
ju Sejm w obliczu wiata wielko sprawy polskiej, a huk

dzia naszych powtarza bezprzestannem echem t wspania
do wszystkich ludów odezw. Gdyby jk stu tysicy ofiar na

otarzu niepodlegoci naszej powiconych nie przenikn do

serc szlachetnych, naprónobymy si skutku sabych sów
naszych spodziewali. Lecz nie wtpmy o tern: sprawa nasza

jest spraw ludów i rzdów; ani ludy, ani rzdy nie patrz

na ni obojtnem okiem. Aby j poprze w Izbach francuzkich

nie czekali na nasz odezw najzacniejsi tego narodu mówcy,
nie zaniedbaj oni przemówi za honorem Francyi. I w par-

lamencie angielskim, nim jeszcze imi polskie zajaniao t
chwa, do jakiej wyniosa je wiekopomna rewolucya nasza,

ju Grey, Brougham i Holland gosili potrzeb istnienia na-

szego. Bdmy wic przekonani, e gdziekolwiek wolna jest

mównica, nigdzie sprawa polska nie zostanie bez obrocy. Lecz

gdyby na wstyd rzdów i ludów brako nam tej pomocy, czego

si nie spodziewamy, i wtenczas jeszcze nie [zjwtpimy o losie

naszej Ojczyzny, bomy go zoyli w najwierniejsze rce, w rce
walecznych jej synowa.
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JW. Jeowicki: »wiate uwagi czonków Komisyi dyplo-

matycznej cigny zapewne uwag wasz, szanowni panowie.

Ale jeeli godzi si przypomnie to, co przy tym wniosku mó-

wiem, owiadczam, e nie miaem wcale na celu rozsiewa
porónienie, rozruchy midzy czci wadzy wykonawczej
a ludami. Ja nie chciaem, aeby Izby reprezentujce ludy co

wzgldem nas stanowiy, lecz aeby si za nami do rzdów
wstawiy, aby przez ten wpyw Izby objawiy decyzy swoj,
któraby pocigna za sob decyzy panujcych. Jeeli ten

krok z przyczyny dzisiejszych czasowych okolicznoci zdaje si
by niebezpieczny, moemy go wstrzyma na czas niejaki;

jednake nie powinnimy go odrzuca. Prawda, e Izby dotd
nie korespondoway ze sob, lecz wiele jest rzeczy skutecznych,

dobrych, zbawiennych, które dotd nie byy praktykowane,

a które póniej w praktyk wnijd. Dlaczegó nie mielibymy
si posun wyej? Jednake wyrzeknijmy si kroku tego,

gdybymy wolno i niepodlego Ojczyzny naszej mieli okupi
powszechnymi rozruchami. Gdy wic teraz kroku tego uczyni
nie mona, czyli nie mona tego innym sposobem zastpi?
yczeniem mojem byo owieci dwory i narody o istotnem

pooeniu naszem, tudzie o krzywdach przez pastwa ocienne
nam wyrzdzonych. miao bowiem twierdzi mog, e gdyby
Francya te krzywdy widziaa, przemówiaby bya za nami. S
inne drogi, których uywszy nie bdziemy wystawieni na opi-

ni, jakoby u nas bya demagogia i jakobymy chcieli rozsie-

wa zasady jakobinizmu. Z tych rodków pierwszym jest ma-
nifest, który Izby mog wyda nie do Izb, ale do caego wiata,

do najodleglejszej potomnoci, naksztat manifestu zd. 7 stycznia.

Jeeli po wydanym ju manifecie zostay nam wyrzdzane
przeszkody przez Prusy i Austry, monaby znowu teje samej

uy drogi, t. j. manifestu. Jeeliby ten rodek nie trafia do

przekonania Izby, pozostaje nam drugi: ustanowienie gazety

rzdowej, zapomoc której miayby narody i dwory pewne
stanowcze wiadomoci o wypadkach u nas, o postpie naszej

rewolucyi, tudzie o neutralnoci wzgldem nas przez pastwa
ocienne dochowywanej. Zawieszajc wic pierwszy mój wnio-

sek i zostawujc sobie mono przypomnienia o nim póniej,

a moe wtenczas dopiero, kiedy go bdziemy musieli uy,
podobni w tern do toncego, który si brzytwy chwyta, pod-
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daj dwa inne rodki pod wiato wasze, a te s: albo napi-

sanie manifestu w razach gwatownych, albo te wydawanie
pisma urzdowego «.

JW. Marszaek: »Cho JW. Jeowicki nie cofn wniosku

swojego poprzedniego, gdy go jednak zawiesi, skutek jest ten

sam; dzisiaj wic nad nim dyskutowa nie bdziemy. Lecz

w miejsce pierwszego wniosku uczyni JW. Jeowicki dwa
inne. Aeby podanie to byo skuteczne, niechaj JW. Hajsyski

raczy je na pimie zoy do laski, skd do Komisyi pójd
i wróc do Izby; ta jest bowiem droga waciwa«.

JW. Wyk: »Zrobiona przez JW. Jeowickiego uwaga za-

pewne trafi do przekonania Izby. Co do manifestu, uwaam
wydanie jego za zbyteczne. Widzimy, e Rzd nie zaniedbuje

adnej okolicznoci i wydaje cyrkularze, których cel zawiada-

mia o tern wszystkiem, co dotyczy moe nas, gabinety i ludy.

Czytaem niedawno cyrkularz podobny, który obejmuje krzywdy
przez rzd pruski nam wyrzdzane. Jeeli byby przypadek,

eby Rzd zaniedba kroku tego, a Ministeryum spraw zagra-

nicznych i Komisya dyplomatyczna przepomniay o obowizkach
swoich, wówczas krok przez JW. Jeowickiego projektowany

byby potrzebny. Co do gazety urzdowej, wydawanie jej uwa-

am za zbawienne. Rzd dawno o niej myla; nie wiem je-

dnak, dlaczego do skutku tego nie doprowadzi? Pismo to

zawieraoby wszystko, czemuby ludy i gabinety wiar da
mogy. Inne wszystkie dzienniki zawieraj opinie szczególne,

swoje opinie, ta za zawieraaby opini Izb, opini Rzdu«.
JW. Nakwaski: »Gdy JW. Hajsyski uczyni by wniosek,

dzieliem zdanie jego i dlatego zgodziem si z JW. Krysi-

skim na odesanie wniosku tego do Komisyów. Zdanie sprawy

przez JW. Morawskiego zupenie trafia do mego przekonania,

i przestaj na tern, aeby wniosek ten do czasu póniejszego

odoy; do tego czasu i ja zdanie moje wzgldem niego za-

wieszam. Przy okolicznoci tej uwaam za powinno moj
zapyta si Komisyi dyplomatycznej, jak dalece postpia
w dziele swojem, t. j. w przejrzeniu papierów Wydziau dyplo-

matycznego? Uwaam bowiem, e dwa inne rodki przez JW.
Jeowickiego podane, t. j. manifest i gazet urzdow, uspra-

wiedliwia to, e wychodzce cyrkularze nie s dostateczne.

Dlatego mam zaszczyt zapyta si czonków Komisyi dypio-
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matycznej, jak dalece w czynnoci swojej postpili? Nie dam
wyjawienia tajemnic, ale sdz, ze dla nich nie masz tam a-
dnej tajemnicy. Skoro oni nam zarcz, i cyrkularze s dosta-

teczne, poprzestaniemy na tern, i potrzeba wydawania mani-

festu bdzie zbyteczna. Co do wydawania dziennika urzdo-

wego, podzielam zdanie JJWW. Hajsyskiego i Wyka; po-

pieram wniosek, lecz wnosz, aby przy regulaminie Izb materya

ta bya traktowana z ca obszernoci. Do przytoczonych przez

nich powodów za potrzeb wydawania gazety urzdowej uwa-

am jeszcze konieczno wystawienia w waciwem wietle

dyskusyi sejmowych; te bowiem czytamy nieraz w naszych

gazetach zamieszczone w sposób ubliajcy Czonkom Izby,

a nawet samej Izbie, tak dalece pokaleczone, e Czonkowie
Izby zmuszeni s czsto do reklamacyk.

JW. Marszaek: » Uczynione przez JW. Nakwaskiego Ko-

misyi dyplomatycznej zapytanie nie moe w dniu dzisiejszym

uzyska odpowiedzi; jest to bowiem rodzaj interpelacyi. jest

to materya extraporzdkowa, o której mowa bez osobnego po-

zwolenia Izby by moe tylko w sobot. Jeelimy na uczyniony

dawniej przez JW. Jeowickiego wniosek dzi zdanie sprawy

przez Komisy dyplomatyczn uczynione wysuchali, wyniko
to std, i wniosek ten by decyzy Izby zatwierdzony dla

nagoci przedmiotu i dla potrzeby nagej odpowiedzi. Zapy-

tanie za dzisiejsze JW. Nakwaskiego jest zupenie odrbne;
musz si wic odwoa do decyzyi Izby, czy da. aby Ko-

misya dyplomatyczna dzisiaj odpowiedziaa na zapytanie JW.
Nakwaskiego, czyli te w sobot? A zatem kto jest zdania,

aeby Komisya dyplomatyczna dzisiaj odpowied daa JW.
Nakwaskiemu, jak daleko posuna prac swoj w przejrzeniu

papierów wydziau dyplomatycznego, powsta raczy«.

Przed zadecydowaniem tej kwestyi zada gosu JW. Wyk:
»Uwaaem, e dwóch Czonków z Komisyi dyplomatycznej

JJWW. Morawski i Krysiski chcieli gos zabra. Moe by, i
s przygotowani da nam zaspokajajce odpowiedzi co do kwe-

styi JW. Nakwaskiego«.

JW. Marszaek: » Wszystkie materye extra-porzdkowe nie

mog by do Izby wprowadzane, tylko za wyran decyzy
Izby. Powtarzam wic kwesty, któr Izba raczy przez pow-
stanie rozstrzygn: kto popiera wniosek J W. Nakwa-
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s k i e g o, aby Komisya dyplomatyczna dzisiaj na za-

pytanie jego odpowiedziaa, powsta r a c z y «.

— Mniejszo powstaa. —
»A zatem, kiedy Izba nie popara dania JW. Nakwa-

skiego, przechodzimy do drugiej materyi wzgldem adresu
dzikczynienia Wgrzynom za ich przemówienie za

nami do Cesarza austryackiego. Ma gos (JW. Krysiski)«.
JW. Krysiski: » Wniosek wzgldem wynurzenia wdzi-

cznoci narodowi wgierskiemu za wstawienie si jego za

nami do Cesarza austryackiego uczyniony by w Izbach po-
czonych; decyzya wzgldem niego w Izbach poczonych za-

pada; nad tym wnioskiem naradzay si wspólnie Komisye

poczone Izby Senatorskiej i Poselskiej. Rozumiem wic, i
wypadaoby nam si poczy z Izb Senatorsk wprzód, nim
do wysuchania zdania sprawy Komisyów dyplomatycznych

przystpimy^.

JW. Marszalek: »Zdaje si, e nikt nie zamierza mówi prze-

ciwko temu, co nam JW. Krysiski powiedzia, a zatem wnio-

sek jego uwaam, jako przez ca Izb poparty, i wskutku tego

bd uprasza JW. Prezydujcego w Senacie, aby raczy zwo-

a sesy w Senacie na jutro celem wysuchania zdania sprawy

Komisyi dyplomatycznej w przedmiocie przesa si majcego
narodowi wgierskiemu adresu i zadecydowania zarazem

w Izbach poczonych wzgldem projektu o regulaminie Izb,

aby ten nie by ju duej w zawieszeniu i aby raz zosta za-

mieniony w prawo, aibo zupenie upad. Nastpnie przystpu-

jemy do porzdku dziennego, t, j. do rozbioru projektu
do prawa wzgldem za boru woów pod rek w i z y c y .
JW. Radca Stanu Lewiski upowaniony jest do wprowadze-

nia i bronienia tego projektu. Zapraszam JWr

. Zwierkow-
s kie go, aby w zastpstwie Sekretarza Izby Poselskiej projekt

odczyta raczya.

JW. Zwierkowski czyta:

»Izba Senatorska i Izba Poselska na wniosek Rzdu Na-

rodowego i po wysuchaniu zdania Komisyów sejmowych,

zwaywszy, e cz wojska nieprzyjacielskiego, przeszeds/\

Wis, zamierza zbliy si do stolicy; zwaywszy konieczn

potrzeb zapewnienia mieszkacom i sile zbrojnej dostawy

wieego misa na przypadek, gdyby dowóz przez niejaki czas

Dyaryusz T. VI. 11
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dozna trudnoci; zwaywszy nakoniec, e fundusze kasy miej-

skiej wyczerpane znaglaj do uczynienia chwilowego awansu

na przedmiot ogó kraju tak silnie obchodzcy, uchwaliy

i uchwalaj co nastpuje:

Art. 1. Rzd Narodowy zostaje niniejszem upowaniony
do zajcia od szeciu do 12.000 sztuk woów zdrowych lub

innego rodzaju byda, wyrównywajcego wogóle do 24.000

centnarów misa, dla miasta stoecznego Warszawy.

Art. 2. Poprzednim artykuem wyraone bydo dostar-

czone by ma przez obwody, które w miar okolicznoci bd
mogy by do tego obowizku pocigane, baczc na potrzeb

gruntow za rozpisem przez komisarza obwodu wyegzekwo-

wa si majcym. W przypadku, gdyby zgromadzenie wska-

zanej art. 1-szym iloci byda rogatego doznao trudnoci, skopy

równie zajtymi by mog, liczc siedm sztuk na jedn byda
rogatego.

Art. 3. Komisarz obwodu dopilnuje, aeby bydo tylko

zdrowe i nieschudzone dostarczane byo, a na odebrane wspól-

nie z komitetem obywateli wyda kwit, w którym wyraon
by ma waga bydlcia, przez przyblienie zapomoc znawców
oznaczona.

Art. 4. Komitet zoony z dwóch czonków Rady Oby-

watelskiej Województwa Mazowieckiego i tylu czonków Rady

Municypalnej miasta Warszawy, za przybraniem dwóch zna-

wców, dostawione bydo oszacuje na pienidze.

Art. 5. Na warto dostawionego i wedug poprzedniego

artykuu oszacowanego byda komitet wyda obligacye miejskie

na okaziciela, dzielc takowe wedug dania obwodów w ten

sposób, iby kademu wacicielowi, który bydo dostarczy

w zamian za otrzymane poprzednio kwity mogy by udzie-

lone. Obligacye te po skonsumowaniu byda z funduszu za

sprzeda misa zebranego zrealizowane zostan.

Art, 6. Zastrzega si w przypadku, gdyby Intendentura

jeneralna z zapasu misa zebranego na mocy niniejszej uchway
dla siy zbrojnej narodowej korzysta bya zmuszon, to tylko

za zoeniem naleytoci nastpi bdzie mogo.
Art. 7. Bydo zajte na mocy postanowienia, jakie Rzd

Narodowy gwatownoci okolicznoci naglony pod dniem 16
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lipca b. r. wyda, potrcone by ma od iloci art. 1-szym wska-

zanej.

Art. 8. Wykonanie niniejszego prawa poleca si Rzdowi
Narodowemu «.

JW. Radca Stanu Lewiski: )>Przemawiajc po raz pierwszy

w najszanowniejszem zgromadzeniu Reprezentantów Narodu,

mam sobie poruczony zaszczyt zanie pod wiat jego roz-

wag projekt uoony w Wydziale, którym kieruj. I jakkol-

wiek z tego powodu nie mog niedostatecznoci, z jak go

wyo, skada na brak obznajomienia si z nim, to przecie

gdy przez samego Ministra spraw wewntrznych i policyi tak,

jak dotd wszystkie inne, do Izby mia by wprowadzonym
i tylko z powodu, e naglce okolicznoci Ministrowi do tego

przeszkodziy, przed dwiema dopiero godzinami obowizek ten

mi zosta poruczony, omielam si uprasza o pobaajcy wasz

sd, wiatli i dostojni mowie, do którego równie odwoa
mi si kae brak udolnoci, brak wprawy mówienia publicznie

i w miejscu, w którem tak wiate, tak wymowne gosy sy-

sze si day.

Pomidzy obowizkami cicymi Komisy rzdow spraw

wewntrznych i policyi niepolednie zajmuje miejsce staranie

o zapewnienie pierwszych potrzeb ycia dla ludu. W zwyczaj-

nych okolicznociach staranie to ogranicza si na uatwieniu

dowozu na targi, na usuniciu przeszkód, zostawiajc reszt

wa[sn]emu interesowi wacicieli wiejskich, tak zgodnem[u]

z potrzeb ogóln. Nie wymaga ju podobno usprawiedliwienia

takie wadz administracyjnych w zwyczajnym biegu [rzeczy]

postpowanie; najlepiej one uczyni, najwiksz przysug wy-

rzdz rzeczy publicznej, kiedy w tym przedmiocie tak, jak

w wielu innych, wstrzymaj si od wszelkiego bezporedniego

w tern udziau. Inaczej si ma jednak w czasach wojennych,

w których, odstpujc od ogólnego praw ida, administracya winna

bdc ludowi opiek, ma obowizek miarkowa, o ile to w jej

mocy jest, dolegliwe szczególniej dla mniej zamonych klas wy-

padki, i wszelkimi rodkami przyoy si i wspiera dziaania in-

nych wadz do zapewnienia zwycistwa sprawie powszechnej,

sprawie narodowej zmierzajce. Od pocztku toczcego si krwa-

wego boju zaopatrzenie siy zbrojnej wywno i potrzeby wojenne

poruczone byo dla wanoci swojej oddzielnym magistraturom,

11*
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znanym pod nazwaniem ju to Komisyi ywnoci, ju Inten-

dentury jeneralnej, Komisyi potrzeb wojska, a w kocu wana
ta ga oddan zostaa na nowo pod zarzd Intendenta jene-

ralnego. Jeeli tym sposobem wadza naczelnie administracy

krajow zajta nie miaa wyranego i bezporedniego udziau

w przysposobieniu i zakadaniu magazynów, bynajmniej jednak

std wnosi nie mona, iby przedmiot ten zupenie z obrbu
jej dziaa wychodzi, albowiem nietylko wszelkie ogniwa

administracyjne, jako to Komisye wojewódzkie, komisarze obwo-

dowi i t. d. utrzymywali i wykonywali w zakresie swojej dzia-

alnoci polecenia, tyczce si potrzeb wojska, ale nawet Ko-

misya rzdowa spraw wewntrznych i policyi sama przez si
w kadym razie wspieraa dziaania wadzy przysposobieniem

ywnoci dla wojska zajtej i wszelkich dokadaa stara, aby

si jej sta pomocn. Skoro po dokonanej rewolucyi pierwsze

gwatownego zaspokojenia wymagajce urzdzenia byy wydane

i w egzekucy wchodziy, pooenie kraju i stolicy ca uwag
Komisyi rzdowej na si zwróciy. Lubo nie byy i nie mogy
by Komisyi rzdowej znane widoki byego Dyktatora i Rzdu
pod wzgldem politycznym; lubo na przypadek nawet wojny

nie posiadaa wiadomoci, jak ta wojna cech, czy odporn
czy zaczepn, nosi bdzie, [to| wszelako dojrzaa rozwaga

ówczesnego stanu rzeczy wskazywaa wtenczas ju potrzeb

postawienia stolicy, tego ogniska rewolucyi, tego zbioru zaso-

bów, tego wyrazu, e tak rzekn, rodków i cywilizacyi kra-

jowej, do stanu takiego, aby na przypadek, gdyby wskutek

wypadków wojennych przez niejaki czas sama sobie, wasnym
nawet siom, zostawion bya, wystarczy bya w stanie, zosta-

wujc rodki obrony, jako nie nalece do jej atrybucyi. komu
wypada, Komisya rzdowa spraw wewntrznych i policyi ca
sw uwag na zaopatrzenie stolicy w ywno zwrócia. Jak-

kolwiek los stolicy nikomu obojtnym by nie móg i umysy
mieszkaców caego kraju zajmowa, mniemaa jednak Komisya

rzdowa spraw wewntrznych i policyi, e fundusze samego

miasta przedewszystkiem na ten cel obrócone by mogy i dla-

tego znajdujc, e gdy poyczka, jak zacigno miasto sto-

eczne Warszawa w Banku Polskim na wystawienie tealru

i bulwarku, w zupenoci wyczerpan nie bya, godzio si po-

zostaoci odmienny od pierwotnego przeznaczenia da obrót
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i dlatego w miesicu grudniu r. z. jeszcze rozpocz[a] z Rad
municypaln korespondency o zaoenie magazynów rezer-

wowych, a nastpnie skadajc raporta byej Radzie Najwyszej

Narodowej i Rzdowi Narodowemu w styczniu b. r. zoya
projekt do przysposobienia zapasów w produktach i bydle

z wyrachowaniem funduszu, w którym atoli dla znacznego

wydatku, jakiego kupno woów wymaga, i dla trudnoci ich

wyywienia zwaszcza w porze zimowej, zamiecia tylko 2000

sztuk woów. Gdy za ewentualnie wyrachowany wydatek na

projektowany magazyn przenosi pozostay fundusz z poyczki,

Komisya rzdowa upraszaa o udzielenie awansu z kas skar-

bowych. Rzd Narodowy, zgadzajc si i polecajc spieszne

zaoenie magazynów rezerwowych dla stolicy, dla wielkich

jednak potrzeb kraju widzia si zniewolonym odmówi awansu,

a std Komisya rzdowa zmuszon bya ograniczy zakrelony

poprzednio plan magazynów w ten sposób, aby fundusze, jakie

do dyspozycyi pozostay, wydatek ten pokry byy w stanie,

i z tego powodu, jak równie dla trudnego i kosztownego

utrzymania byda w owej porze, i dla uniknienia wikszych
napotka si mogcych strat, ograniczya si na zakupieniu

samego zboa. O ile zamiar ten zosta do skutku doprowa-

dzony, nie tu jest miejsce wspomina; niech mi tylko wolno

bdzie nadmieni, e zgromadzone magazyny zapasowe miej-

skie w razie potrzeby niepospolit miastu przynios usug.
W pocztku zeszego miesica wypadki wojenne stay

si powodem Komisyi rzdowej spraw7 wewntrznych i poiicyi

do przeoenia Rzdowi Narodowemu, e, gdy zapasy maga-

zynów rezerwowych bd w stanie dostarczy mieszkacom
chleba, wódka za, zajmujca si wtenczas drog rekwizycyjn

na skutek uchway sejmowej, nie dozwalaa innych zachodów,

sól zapewnion jest przez Komisy rzdow przychodów

i skarbu, aeby dla zaopatrzenia miasta w potrzebne bydo,

gdy fundusze kasy miejskiej wyczerpane adnego rodka nie

przedstawiay, skarb publiczny za dla innych równie wanych
potrzeb zasiku dostarczy nie by w stanie, aby w braku in-

nych sposobów, mówi, w razie nagej potrzeby, dwa do trzech

tysicy woów zaj sposobem rekwizycyi na uytek samych
mieszkaców, a naleyto za takowe po skonsumowaniu byda
wacicielom zwróci, na co stosowny projekt przygotowaa.
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Projekt ten przeoony by Komisyom sejmowym, które, gdy
wród tych okolicznoci niebezpieczestwo, a raczej nago
potrzeby dla stolicy zdawaa si mniej wyran, takowy do

dalszego czasu odoyy; skoro atoli dosza wiadomo o poru-

szeniach nieprzyjaciela [przenoszcego] siy swoje na lewy

brzeg Wisy, Rzd Narodowy na posiedzeniu swojem w dniu

12 lipca r. b. poleci Ministrowi spraw wewntrznych i policyi

zaj si natychmiast urzdzeniem i sprowadzeniem potrzebnej

iloci byda na zaopatrzenie stolicy i jej osady. Wskutek tej

zwikszonej potrzeby obszerniejszy projekt do uchway sej-

mowej musia by skrelonym i taki z mocy upowanienia
Rzdu pod wiate rozpoznanie Reprezentantów Narodu wnie
poruczony mi zosta zaszczyt. Nie taia sobie Komisya rzdowa,
nie tai sobie Rzd Narodowy niedogodnoci, jakie tej operacyi

towarzyszy musz, skoro gotowa zapata nie zaraz nastpuje.

Nie tai sobie trudnoci i kosztów utrzymania, a nawet nie-

bezpieczestwa utraty funduszu na nieszczliwy wypadek ja-

kiej ogólnej pomidzy bydem zarazy, dla uniknienia której

wszystkich wszake uyje sposobów; mniema jednak, a Ko-

misye i Izby sejmujce podziel zapewne to zdanie, e na

przypadek cienienia dowozu do stolicy jest nieodzownym,
i e w braku funduszów i wród gwatownej potrzeby spie-

sznego wykonania inaczej do skutku doprowadzonym by nie

móg. Potrzeba ta jest tak wyran, e, dla oszczdzenia dro-

giego obradujcym Reprezentantom Narodu czasu, dalsze

usprawiedliwienie samego projektu znajduj zbytecznem.

Co do sposobu wykonania, chwycono si rodków, któ-

reby, zapewniajc spieszn i nag tak, jak okolicznoci tego

wymagaj, egzekucy, ile monoci nie naraay mieszkaców
na strat i samowolno pojedynczych osób. Komisye poczy-

niy niejakie zmiany, a ulepszenia, jakieby przewietna Izba

Poselska uznaa za potrzebne, z wdzicznoci przyjte bd.
Oszczdzajc czas obradujcych mów waniejszym przedmio-

tom powicony, pozostaje mi jeszcze tylko wspomnie o postano-

wieniu Rzdu Narodowego z d. 16 z. m., pozostaje uprzedzi

zarzut, i Rzd Narodowy bez oczekiwania upowanienia od

Izby, way si wyda postanowienie, polecajce rozpisanie

i wyegzekwowanie na rachunek uchwali si majcego prawa
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czci byda, która te w samej istocie codziennie si dostawia.

Nie bd si podszywa pod uchwa sejmow z d. 7 lutego

b. r. dozwalajc usuwania wszystkiego, co nieprzyjacielowi

korzy przynie moe. Postpi otwarciej; tómaczenie moje

w krótkich obejm wyrazach.

Potrzeba gwatowna, zbliajcy si nieprzyjaciel, utrzy-

manie stolicy zapewniajcej tak niewtpliwy wpyw na utrzy-

manie witej naszej sprawy, na zapewnienie niepodlegoci

przyszych pokole ludu polskiego, wszystkie te tak przewane,

te tak do serca, do uczu kadego Polaka przemawiajce

wzgldy nakazuj nie szczdzi niczego, aby stolic zaopa-

trzy. Zaopatrzy j trzeba i spiesznie, i z blizkich okolic;

daleki bowiem transport z wielu przyczyn mógby si sta

zawodnym, a przedewszystkiem wypadao cign, co mono
dozwoli, z obwodów i okolic naprzód zagroonych. To wszystko

wskazuje, e caa operacya ani chwili w odwok puszczona

by nie moga, to w oczach [tak] wiatych Reprezentantów,

tak miujcych dobro publiczne obywateli nietylko usprawie-

dliwi zdoa Rzd Narodowy, ale, tak miem pochlebia sobie,

postpek ten naczelnej wadzy, obowizanej utrzymanie rzeczy

publicznej na pierwszym mie wzgldzie, zyszcze zupen[e]

potwierdzenie Izb sejmowych. Urzdzenia za wydane przez

Komisy rzdow spraw wewntrznych i policyi z woii Rzdu
Narodowego przekonaj was, Reprezentanci, e nie zaniedbano

naleytej uwagi na gospodarstwo krajowe, o ile tego oko-

licznoci dozwalay^.

JW. Klimonfowicz: »Nago tylko potrzeby usprawiedliwia

ten projekt. Wiadomo jest Izbie, e wielkiem niebezpiecze-

stwem zagroona jest stolica, gdzie si wszystko koncentruje,

gdzie s fabryki amunicyi, broni, gdzie jest ognisko, skd
si caa sia nasza rozlewa, skd wojsko jest zaopatrywane

i ywione, któr Wódz Naczelny stara si nietylko szacami
uzbroi, ale nawet straszn dla nieprzyjaciela uczyni. Na
cóby si to wszystko zdao, gdybymy jej w ywno nie za-

opatrzyli? Wiadomo z historyi, e najwiksze, najgroniejsze

fortece upady, gdy im brako ywnoci, i ta jest wanie
przyczyna, która najsilniej za przyjciem tego projektu prze-

mawia. Komisye, zwaywszy te wszystkie powody, postanowiy

przyj projekt i popiera go. Wiadomo, e nieprzyjaciel zblia
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si do stolicy, która w zboe ledwo na dni kilka, a w miso
dla samej pory zaopatrzon nie jest, bo do tego trzeba byo
woów, a skde ich wzi, kiedy nietylko skarb, Bank, ale

Rada Municypalna wyczerpn(y) ju swr oje, jakie miay, fundu-

sze, a tu trzeba koniecznie ratowa spraw publiczn, która

od uratowania stolicy zaley. W takiem pooeniu rzeczy Rzd
przedstawia projekt zaboru woów przez rekwizycy. Cho to

jest rekwizycya, jednak daje pewne rkojmie, e bd komi-

sarze obwodowi, którzy wspólnie z komitetem obywateli woy
dla stolicy dostarcza bd, a Rada Municypalna miasta War-

szawy po oszacowaniu byda na pienidze sprzedawa je, pie-

nidze do osobnej kasy skada i naleyto zgaszajcym si

obywatelom wypaca bdzie. Niebezpieczestwa niema adnego
dia tych, którym woy zabrane bd. Nie mona tego uwaa
inaczej, jak tylko za poyczk; przez to bdzie miso tasze,

a tym sposobem nietylko si dogodzi ubogiej klasie ludzi, lecz

na przypadek, gdyby wojsku zabrako, bdzie móg Intendent

jeneralny wzi z Warszawy miso za poprzedniem zoeniem
pienidzy. Miano tu take na uwadze, aeby przez zabór wo-

ów nie cierpiao rolnictwo, i dlatego w projekcie jest powie-

dziane, e w miejsce byda rogatego mog by zajmow7ane

skopy. Wszystko mówi za tym projektem, i spodziewam si,

e Izba, uwaajc na potrzeby i groce niebezpieczestwa,

zechce go przyj «.

JW. Marszaek: » Jeeli nikt z JW. Komisarzy nie za-

bierze gosu, bd udziela gosy z kolei innym Czonkom Izby«.

JW. Tymowski: »Nigdy Naród polski, gdzie idzie o wspie-

ranie sprawy publicznej, nie szczdzi ofiar, ale chce i ma prawo

da, aeby ofiary te byy w sposób sprawiedliwy wymagane.
Rzd Narodowy w art. 7-mym nakaza w d. 16 lipca zajmowa
bydo pod rekwizycy, a dopiero w dniu 1 sierpnia przychodzi

z projektem, aebymy go upowanili. Rzecz jest wielkiej

uwagi godn. Nie idzie tu o to, aeby Izba nie miaa na

ten krok zezwoli, lecz idzie o to, aeby Rzd tak despotycznie

nie dziaa. Izba jest zawsze gotowa; w stolicy w kadym
czasie wolno jest Rzdowi przedstawi potrzeb kraju; w gwa-
townych wypadkach moe nas nawet o pónocy zwoa;
pewno zbierzemy si, lecz tak despotycznie dziaa nie po-

winien«.
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JW. Marszaek: »Niech mi wolno bdzie zwróci uwag
JW. Pana, ze Rzd Narodowy jeszcze przed d. 15 lipca chcia

ten projekt wprowadzi do Izb, lecz gdy wówczas may kom-

plet nie zdawa si by umocowanym do stanowienia prawa

tego, albowiem upowanienie jego cigao si tylko do praw

skarbowych, a to jest przedmiot administracyjny, nie mona
go wic byo Izbom przedstawi. Ze za nieprzyjaciel zamie-

rza przepraw przez Wis, Rzd Narodowy, obawiajc si,

aeby stolicy nie zabrako ywnoci, musia, nie czekajc na

oddzielne prawo, do zaboru woów przystpi«.

JW. Tymowski: »Art. 7-my mówi, e na d. 16 lipca ju
bydo byo zajte, a na dzie 15 t. m. ju komplet wielki by
zwoany a.

iW. Radca Stanu Lewiski : »To samo chciaem powiedzie,

co JW. Marszaek. Projekt ten by wniesiony do Komisyów
przed zebraniem si wielkiego kompletu, lecz Komisy a skar-

bowa dyskutowa go nie chciaa, poniewa go uwaaa za

projekt administracyjny i nie sdzia si by upowanion
w maym komplecie. Dlatego Rzd Narodowy, liczc na to,

e Izba, zwaajc na potrzeb konieczn zaopatrzenia stolicy

w miso, przyjmie zapewne ten projekt, pozwoli sobie za-

rzdzi w czciach, które nieprzyjaciel zaj zamierza«.

JW. ^lakwaski: »Lubo jestem zupenie za projektem co

do ogólnej jego zasady, nim jednak dam gos za nim. czuj

si w obowizku zapyta JW. Ministra spraw wewntrznych
i policyi, czyii s obmylone dostateczne rodki, aeby tak

wielk ilo byda mona ustrzedz od zarazy i chorób? To na

naj pierwsz zasuguje uwag. Gdyby bowiem to wr ielkie po-

wicenie z naszej strony zmarnowanem zostao, ciyaby
wielka odpowiedzialno na Izbie i Rzdzie Narodowym.
Mamy prawo da zabezpieczenia, gdy s smutne przy-

kady wynikych znacznych strat przez ze urzdzenie ma-

gazynowa.

JW. Minister spraw wewntrznych i policyi: »Mam sobie za

obowizek troskliwo przedemn mówicych zaspokoi. Co
do zarazy, poniewa w najwikszej iloci s skopy, te najmniej

w teraniejszym czasie zarazie podlegaj; najprdzej na krosty

chorowa mog, lecz te nie ka si lka dla tego o ich wy-

padnicie. Co do woów, te w maych czciach s paszone
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z ca troskliwoci, aby od zarazy i chorób zabezpieczone

byy. Jeeliby, mimo ca okoo nich staranno, dotknite za-

raz cz z nich jaka wypada, strata ta jest przecie mniej-

sz, anieli ludzi, którzyby przez brak ywnoci na mier
z powodu godu wystawieni by mogli. Zatem wicej nam tu

chodzi powinno o ludzi, od których zaley zabezpieczenie

niepodlegoci tego, e tak powiem, serca, siedliska si i zaso-

bów, jakie jeszcze mie moemy, bo za wypadki nieprzewi-

dziane, e zaraza bydo dotkn moe, ani Rzd, ani adna
inna wadza odpowiedzialnoci przyj nie moe. Wiemy, i
w obwodzie rawskim pokazaa si zaraza na bydo, i wanie
dlatego wstrzymano si w tej okolicy z przystpieniem do za-

boru. W Wawrzyszewie pod Warszaw cztery sztuk wydao
oznaki zarazy, lecz te zaraz wyrnito; reszt, cho byo jeszcze

zdrowe, wyprzedano na potrzeby wojska. Przytoczone oko-

licznoci zaspokoi powinny, e adna okoliczno pominit
nie jest o uchronienie byda od najmniejszej szkody. Nadto

komitet ustanowiony, a po prowincyach Rady Wojewódzkie

nie odmawiaj uczestnictwa swego, aby wszelkiemu niebez-

pieczestwu zapobiedz mona. Ta ostrono Rzdu, i przed

wprowadzeniem projektu tego do Izby, pozwoli sobie zarz-

dzi zaborem w niektórych czciach, nie powinna zasugiwa

na tak ostr krytyk, owszem, zupenie zdaje si by usprawie-

dliwion, bo wiemy, e od czterech niedziel nieprzyjaciel o prze-

prawie myle zacz. Rzd Narodowy poleci wykonanie

zaborów w okolicach, które zagroone byy wkroczeniem nie-

przyjaciela^

JW. Turski: »Systemat rekwizycyjny, susznie przez wszy-

stkich znienawidzony, to dziecko Francuzów, zawitao do nas

w kocu r. 1812. Obmierzem straszydem nazwany przez

Niemców, dzisiaj u nas nawet sarkania nie sprawia. Przez

pasmo lat kilkunastu nie dowiadczalimy rekwizycyi. Nie za-

bierano pod rekwizycy woów, koni i zboa, ale wzito nam

w rekwizycy wolno druku, wolno osobist, bez których

ycie polityczne jest niczem. Dobijajc si o szczcie nasze

i naszych pokole, o wite ojców prawa, wyrzeklimy, i
wszystko dla sprawy tej powicimy. Obok ofiar ycia i ma-

jtków, które niesiemy, czeme jest prawo dzisiejsze, które

natchna gwatowna potrzeba, a usprawiedliwia zagroona
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stolica? Rozumiem, e projekt ten bez dalszej dyskusyi bdzie
przyjty «.

JW. Krysiski: »Nie jestem przeciwko projektowi, ale zro-

bi uwagi, które maj styczno z gosem JW. Radcy Stanu

Lewiskiego, a nawet z gosem JW. Marszaka. Zdaje si

na pozór, ze rozpis przed rekwizycy ma w sobie co wicej

susznego, jak rekwizycy. Nie bd mówi o tern, e projekt

ten mona byo dawniej wnie, e mona byo o nim pomy-

le, gdy by jeszcze komplet cay i dosy chwil swobodnych;

przypadek ten atwy by do przewidzenia; projekt wic ten

nie jest zaimprowizowany. Dowiódbym nawet, e móg by
w maym komplecie dyskutowany, e to jest rzecz skarbowa,

bo tu idzie o fundusze, których nie mamy, a naw7 et. cile

rzecz rozbierajc, pokazaoby si w analogii, e jest skarbowy.

Nie z tego wic punktu bd j uwaa, ale z tego punktu,

e krok ten nosi na sobie cech wikszej arbitralnoci, jak

sama rekwizycy. Gdyby projekt ten wprzód by do Izby wnie-

siony, nim do rekwizycyi przystpiono, byby zapewne uleg

niejakim zmianom, które teraz w nim zaprowadza ju jest

zapóno. Przy rozbiorze projektu tego przed rekwizycy, art.

2-gi byby zapewne okrelony, i przy zaborze byda musianoby

mie wzgld na przypadki, jakimi s pomór i inne lokalne

okolicznoci, które byyby skazówk dla wadz, które zabór

ten uskutecznia bd; tymczasem a priori rozpisy zrobione

zostay, które podug adnej zasady rozoone nie byy, tylko

podug domniema, domysów. Tak si istotnie rzecz miaa.

Wydawano palety zarówno w miejsca, gdzie bya zaraza, lub

te gdzie bydo wyzdychaio i gdzie niema, bez adnego
wzgldu dostawi nakazano. Naturaln rzecz, e komisarz

nie móg wiedzie i nie wiedzia, w jakim stanie u kadego
obywatela inwentarz jego bydelny si znajdowa, kiedy tak

arbitralnie postpowano.

T tylko uwag miaem zrobi JW. Ministrowi spraw

wewntrznych i policyi, dla którego mam zawsze wysoki sza-

cunek, bo sdziem by moim obowizkiem przedstawi, aby

nigdy w podobnych materyach Rzd nie postpowra, jak drog
legaln: na drodze legalnej znajd si zawsze rodki, które

nas z dogodnoci dla stron obudwóch mog do celu dopro-

wadzi^
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f. Posturzyski: »Jednym z naipierwszych obowizków
prawodawców nakadajcych ciary jest troskliwo o zasad

w rozkadzie, aeby kontrybuenci byli w egzekucyi prawa za-

sonici od naduy. W projekcie tym nie widz adnej zasady,

podug" jakiej zabór ma nastpowa; zasada ta powinna by,

aby wadze i obywatele czyli kontrybuenci przyszli wiedzieli,

jaki stosunek by wzity, czyli podug iloci byda, czyli po-

dug opacajcego si jakiego podatku dostawa byda od nich

jest dan. Bez przyjcia adnej zasady mog zaj w egze-

kucyi naduycia, e w jednej wsi cay inwentarz bdzie za-

brany, gdy tymczasem druga, wicej od pierwszej majca
inwentarza, bdzie osoniona, i to tylko nastpi moe jedynie

przez wzgldy urzdnika. Izba prawodawcza powinna t zasad
przyj.

Druga uwaga, któr mam zrobi jest ta, e w art. 3-cim

powiedziano: »komisarz obwodu dopilnuje, aeby bydo tylko

zdrowe i nieschudzone dostarczane byo, a na odebrane wspól-

nie z komitetem obywateli wyda kwit, w którym wyraon
by ma waga bydlcia przez przyblienie zapomoc znawców
oznaczona«. W art. za 4-tym: »Komitet zoony z dwóch

czonków Rady Obywatelskiej Województwa Mazowieckiego

i tylu czonków Rady Municypalnej miasta Warszawy za

przybraniem dwóch znawców dostawione bydo oszacuje na

pienidze«. Zdaje (si) wic. e inny jest komitet w art. 3-cim,

a inny w art. 4 tym: do odbycia za podobnej czynnoci nie

widz wcale potrzeby dwóch komitetów. W art. 5-tym po-

wiedziano: »Na warto dostawionego i wedug poprzedniego

artykuu oszacowanego byda Komitet wyda obligacye miej-

skie na okaziciela, dzielc takowe wedug dania obwodów
w ten sposób, iby kademu wacicielowi, który bydo dostar-

czy, w zamian za otrzymane poprzednio kwity mogy by
udzielone. Obligacye te po skonsumowaniu byda z funduszu

za sprzeda misa zebranego zrealizowane zostan «. Mnie-

mam, e oszacowanie byda dopiero w Warszawie krzywd
jest dla obywateli. Skoro przy zaborze byda wydawane bd
kwity, czemu razem oszacowanie tego byda w tych kwitach

zamieszczone by nie moe? Dlaczegó na tern szkodowra ma
obywatel, e ci, co go prowadzi do Warszawy bd, przez

niedozór w drodze zmizeruj go, lub co gorsza utrac, nim go
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do Warszawy przyprowadz? Jeeli Komitet pierwszy ma oce-

nia to bydo, czemu go zarazem i oszacowa nie moe?
Z tego powodu wnosz, aby przy pierwszej odstawie, czy to

do komisarza obwodowego, czy te do Komitetu, kwity na

ilo byda wydawane mieciy zarazem i oszacowanie jego.

Zrobi tu jeszcze uwag co do wynagrodzenia kontry-

buentów. Art. 5-tym obiecane jest wynagrodzenie z funduszów

zebra si majcych z wyprzedanego misa. Pytam si, jaka

tu kontrola bdzie, e ten, a nie inny wó by zabity, e tyle

way i tyle sprzeda misa jego uczynia. W takim razie

musiaby chyba kady obywatel przysya oficyalistów swoich,

którzyby tego pilnowali. Z tego wzgldu tym sposobem zape-

wnione kontrybuentom wynagrodzenie zdaje mi si by nie-

dostateczne. Jabym proponowa, aby pienidze ze sprzeday

misa wpyway do skarbu, i aby skarb do wynagrodzenia

by obowizany. Wynagrodzenie to mogoby by uskuteczniane

albo z tych pienidzy, lub z innych jakich funduszów. Wzgld
byby sprawiedliwszy dla kontrybuenta, ile e moe si zda-

rzy, i przed skonsumowaniem bydo wypa moe, i w tym
razie kontrybuenci byliby ukrzywdzeni, boby strat ponie
musieli.

Te s uwagi, które przedstawiam wiatu Izby, a jeeli

zdanie moje podzieli, redakcy tych trzech artykuów w sposób

przywiedziony sprostuj«.

JW. Radca Stanu Lewiski: »Pozwoli Izba uczyni niejakie

wyjanienia, a naprzód co do zarzutu, e naleao byo wcze-

niej projekt ten wprowadzi, a nie wykonywa go przed

uchwa, zwaszcza, gdy mona go byo, jak tu mówiono, wpro-

wadzi i w maym komplecie. W czasie maego kompletu

projekt ten by do Komisyów wniesiony, lecz Komisye, do któ-

rych, jeeli si nie myl, sam JW. Krysiski nalea, uznawszy

go za administracyjny i niewaciwy, nie przyjy go. Co do

drugiego zarzutu wzgldem zarazy, czy usunito wszystkie

rodki, aby si ta nie rozszerzya, Komisya spraw wewntrznych
wydaa polecenia, aby w miejscach tych, gdzie jest zaraza,

bydo nie byo brane, nie chcc ani okolicy, ani zajtego z in-

nych miejsc byda zaraa. Co do rozpisów, niema kwestyi,

i tam, gdzie o ciarach jest mowa, byoby suszniej, aby

rozpisy mogy na cay kraj by uskutecznione; te judnak w obe-
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enem pooeniu rzeczy nie mogy by do skutku doprowa-

dzone, albowiem do zaborów przystpiono dla nagych oko-

licznoci i starano si, aby dla uczynienia ciaru znoniejszym
mieszkacy niektórych okolic, nim je nieprzyjaciel zajmie, mogli

kontrybuowa. Lubo projekt zamieszcza w sobie zabór 12.000

sztuk woów, nie byo przecie zamiarem Rzdu sprowadza
ich zaraz, ale w miar, jak bd konsumowane, z okolic wol-

nych od nieprzyjaciela cigane bd. Co do kwitów, nalea-

oby, aby wydawane na miejscu kwity zawieray i oszacowanie,

i co do tego zgadzam si zupenie. Ale Rzd i Komisye wy-
chodziy z tego stanowiska, e gdzie jest kontrakt kupna
i sprzeday, wypada, aby obiedwie strony byy przytomne;

dlatego wic w projekcie przedstawi czonków Rady Woje-
wódzkiej reprezentujcych jedn stron, t. j. obywateli prze-

dajcych i czonków Rady Municypalnej, reprezentujcych ku-

pujcychcc.

JW. Chobrzyski : »Nie zamierzam przemawia za potrzeb
tego projektu, albowiem gosy poprzednie potrzeb jego dosta-

tecznie wyjaniy; ale musz odpowiedzie na zarzuty przez

JJWW. Krysiskiego i Tymowskiego wzgldem rozpisów Rz-
dowi uczynione. Rzd ma upowanienie od Sejmu, szczegól-

niej w tym czasie, do robienia wszelkich rozporzdze, jakie

uzna za potrzebne. Tym sposobem by upowaniony do usku-

tecznienia zaborów przed wniesieniem projektu tego do Izby.

Zdaje mi si, i Rzd nic zego nie zrobi; zadziwia mi
tylko, e najpierwsi oponenci wniosku o zmianie Rzdu dzi-

siaj powstaj wanie przeciwko Rzdowi. Co do objawionej

w Izbie troskliwoci wzgldem ywienia woów i uchronienia

ich od zarazy, sdz, i nie jest to rzecz ani Izby, ani Czon-
ków Izby Poselskiej; niech tylko bd zajte, a powyszej tro-

skliwoci wadze podrzdne (zado) uczyni. Jestem przekonany,

i Rzd, zajmujc woy przed uchwaleniem prawa, nic nie

uchybi, i e projekt na przyjcie zasuguje«.

JW. Wyk: »Lubo wewntrzne przekonanie powinno by
dostateczne, e czynimy zadosy naszej powinnoci, gdy podug
wewntrznego przekonania dziaamy, cieszy mi atoli obrót

teraniejszej dyskusyi, e wanie ci, którzy byli za utrzyma-

niem Rzdu przy wniesieniu projektu wzgldem zmiany jego,

trutynuj jego czynnoci, a ci go broni, którzy wówczas
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przeciwko niemu byli. Zdarzenie to pokazuje nieparcyalno,

pokazuje, e kady wówczas podug wasnego przekonania

dziaa, oraz e ci, którzy ogaszali reformistów za wichrzycieli,

nie zasuguj na odpowied. Teraz co do samej rzeczy. Zajcie

woów usprawiedliwia ta okoliczno, e potrzeba zapasów,

aeby dugo broni si mona w stolicy. Zrobiona przez JW.
Nakwaskiego uwaga wzgldem wyywienia zajtego byda
jest suszna, i Rzd nie powinien jej pomin. Prawda jest,

e s za okopami pastwiska, lecz moe by, e te bd przez

nieprzyjaciela cienione, i wkrótce moe przestan by na-

szemi; trzeba zatem dla byda furau, w czem nie widz do-

statecznej rkojmi. Dalej projekt ten mówi, i wszdzie mona
bydo zabiera. Trzeba je byo rozróni, bo wiadomo nam, e
jest bydo robocze i lune. Robocze uwraa si podug prawa
cywilnego za nieruchomo, jest przywizane do roli, nie moe
by zabierane, boby na tern rola cierpiaa. A lubo powiedziane

jest, e bydo ma by nieschudzone, jednakowo nie trzeba

pomin z uwagi tego, e po folwarkach moe by bydo
do roboty przeznaczone tuste, a przecie go bra nie mona«.

JW. Klimontowicz: »Uwaaem trzy gosy przeciwko pro-

jektowi. Co do JW. Wyka, poniewa gos jego by wicej
w materyi odrbnej, nie widz potrzeby na niego odpowiada.
JW. Krysiski wystpi z zarzutem, e projekt ten wczeniej

wnie mona byo, a nawet w maym komplecie rozbiera.

Nie mona go byo wczeniej wnosi do Izby, bo w takim ra-

zie trzebaby byo wiedzie naprzód o operacjach wojennych.

W maju nie wiedzielimy, e nieprzyjaciel przeprawi si na

lewy brzeg Wisy i dopiero w lipcu, kiedy si pokazao po-

dobiestwo, i przej zamyla, Rzd zacz myle o tern

prawie i spieszy, aby niem przepraw nieprzyjaciela uprze-

dzi. Nie podpada wtpliwoci, e projektu tego nie mona
byo w maym komplecie dyskutowa. Sejm, ustanawiajc may
komplet, ograniczy go tylko do skarbowych projektów, a za-

opatrzenie stolicy w ywno jest przedmiotem wicej admi-

nistracyjnym, jak skarbowym; zatem do maego kompletu nie

móg nalee. Przy tej trudnoci Rzd baczny na wszystko

przystpi przed uchwaleniem prawa do rekwizycyi w tej na-

dziei, e dobre jego chci przez Izby sejmujce dobrze przy-

jte zostan. Co do wniosku JW. Posturzyskiego, który po-



— 176 —

wiedzia, e rozpisy nie s oparte na adnej zasadzie, e s
arbitralne, a zatem, e gdzie byda niema, bd dla obywateli

uciliwe, projekt mówi o woach od potrzeby, t. j. od roli

wolnych i przewidujc, e w niektórych miejscach moe ich

nie by, pozwala w miejsce ich dostawia skopy. Co do dru-

giego zarzutu, e w projekcie tym adnej zasady nie przyjto,

niepodobna, aby komisarze nie mieli statystyki, ile jest byda
w obwodzie; podug tej tedy do zaboru przystpowa bd.
Ze za bd naduycia, rozumiem, e nie masz na ziemi a-
dnego rzdu, gdzieby ich nie byo: trzeba chyba, aby urzdnicy

anioami byli. Gdzie s ludzie, tam s i naduycia. Dalej co do

oszacowania, e t form przyjto, e koniecznie wypadao,

aby obiedwie strony byy obecne, na to dostatecznie JW. Le-

wiski odpowiedzia, bo gdyby jedna tylko strona przy osza-

cowaniu obecn bya, mogaby za wysoko, lub za nisko woy
szacowa. Rzd zaradzi tej niedogodnoci, gdy poleci wybra-

nie dwóch czonków z komitetu i dwóch czonków7 z Rady
Municypalnej. Co do funduszów, z którychby kontrybuenci

spacani byli, JW. Posturzyski by zdania, aby obywatele ze

skarbu paceni byli. Mojem zdaniem, skoro w projekcie powie-

dziano, i Rada zbiera bdzie pienidze z wyprzedanego

misa i tymi wypaca przypadajce naley toci kontrybuentom,

pewno daleko wiksz znajduj. Nakoniec co do ostatniego

zarzutu, e Rzd postanowieniem z d. 16 lipca przystpi do

zaboru byda, a z projektem do tego prawa dopiero w dniu

1 sierpnia przychodzi, zdaje si, i nie obwinia, ale podzi-

kowa winnimy Rzdowi za to, e usun bydo z miejsca,

które nieprzyjaciel wkrótce mia zaj i zaj. Gdyby by Rzd
tego nie uskuteczni, ciar na poblizkie okolice rozoony byby
daleko wikszy «.

JW. winiarski : »Mówiono tutaj, i podczas wojen dawniej

prowadzonych nie syszelimy o rekwizycyi. Prawda, lecz

w rzeczy samej istniaa ona pod nazwiskiem rabunku, zabo-

rów. Kady naczelnik, przycinity ostatecznoci, chwyta si
tego rodka, a tak bya rekwizycya, tylko pod innem nazwi-

skiem. Nadzwyczajne okolicznoci, jak teraz, tak i dawniej

upowaniay do chwytania si tego rodka. Jednakowo to

tutaj nadmieni musz, e naleao byo dawniej potrzeb t
przewidzie i nie czeka, a si tak nag stanie. Ciar roz-



— 177 —

drobniony, na wielu kontrybuentów rozoony, nie tyle jest

przykrym. Czemu nie byo przystpi do rodka tego, kiedy

inne województwa, jako to: Pockie, Augustowskie, nie byy
jeszcze przez nieprzyjaciela zalane? Lecz ocigano si, a kiedy

nieprzyjaciel wiksz cz kraju zaj i ju okra stolic:

okolice jej blisze maj nietylko dla niej dostarczy ywnoci,
ale nawet moe jeszcze przyjdzie do tego, i wypadnie ywi
ca armi, gdy nawet w projekcie jest powiedziane, e Inten-

dent jeneralny moe std da dla wojska misa. Trzeba si
trzyma jednego systematu: albo chwyci si rodka, bra gdzie

tylko jest bez adnego wzgldu, albo si trzyma porzdnego
i wczesnego rozpisu, nie za takiego, który ma tylko dotkn
bliszego, a dalszego pomin«.

JW. Zwierkowski: »Jestem za projektem, poniewa gwa-
towna potrzeba krok ten usprawiedliwia. Zdaje mi si, i re-

kwizycya ta nietylko sam stolic ma zaopatrzy w miso, ale

nawet i armi. W art. 6-ym wyranie jest powiedziane, e
Intendentura jeneralna z zapasu misa zebranego na mocy
niniejszej uchway dla siy zbrojnej narodowej korzysta

moe«.
JW. Posturzyski: »Zabieram gos po raz drugi z powodu,

e gosy opozycyjne nie przekonay mnie wcale, iby si obej
mogo bez zasady w tym projekcie. JW. Radca Stanu Lewi-
ski przytoczy, jeeli si nie myl, e nie mona stanowi za-

sady z powodu, e nie mona wyrachowa, które czci bd
zajte, a które wolne od nieprzyjaciela, z których pobór ci-
gnity by moe. To jednak tómaczenie nie odpiera potrzeby

ustanowienia zasady; jeeli bowiem bdziemy mieli np. tylko

cztery województwa wolne, wic te dadz tyle, wieleby day
8 województw, t. j. kade da dwa razy tyle, jak da powinno.

Nie idzie o to, aby zasada ta nie miecia si w tern prawie,

bo lepiej da dwa razy wicej, anieli przez mogce nas do-

sign naduycia da 10 lub 20 razy wicej. Chocia komi-

sarze maj tabele statystyczne, chocia w przystpieniu do

zaborów kady z nich trzyma si moe jakiej zasady, to

przecie nie usprawiedliwia, bo w prawie powinna by jedna,

staa zasada. Wiedz komisarze, ile jest w kadej gminie dy-

mów, ile która z nich oiiary paci, lecz kady chwyta si innej

zasady. I tak: jeden stosuje wykonanie tego prawa do iloci

Dyaryusz T. VI. 12
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dymów, drugi do skadanej ofiary, inny podug iloci byda.

Pytam si, czyli to nie jest zaniedbanie prawa, aby, stanowic

go, nie przepisa staej zasady w poborze. Jeeli w projekcie

tym nie masz adnej zasady, nasz jest powinnoci poprawi
projekt i odnie si do jakiej, bo albo powiedzmy, e nie mamy
tu co robi, i niechaj Rzd wszystko robi, albo nie zapominajmy

o naszych obowizkach, radmy o tern wszystkiem, co do nas

naley, abymy próno na tych awkach nie siedzieli. Jeeli

w tym projekcie zasada jest niepotrzebna, a zatem i prawo to

nie jest potrzebne. Nadto nie znajduj waciwem nazwanie

zaboru tego przeda. Ja podug definicyi kodeksu cywilnego

rozumiem przeda tam, gdzie zachodzi dobrowolne zezwolenie

wzgldem wydania rzeczy i ceny, a gdzie jest podobne zezwo-

lenie stron obudwóch, tam nie masz potrzeby prawa, tylko

kupi i wzi. Tu waciwie jest przymuszona grabie; nieche

bdzie przynajmniej sprawiedliwa. Przypomnijmy sobie rekwi-

zycye z czasów francuzkich, czy s popacone, czyli Komisya

likwidacyjna, liczca przeszo lat 20 pretensye nasze, a wicej

przez ten czas kosztujca, anieli sumy, które obliczya, przy-

niosa jakie dla nas korzyci? Skarb nagoci potrzeby przy-

muszony jest do przystpienia do zaborów woów z tern prze-

konaniem, e zapaci za nie, a wicej z t nadziej, e kon-

trybuenci zrzekn si swoich pretensyi i te policz na rachunek

ofiar(y) dla Ojczyzny poniesionej; ja sam przekonany jestem, e
po ustaleniu niepodlegoci naszej wszyscy chtnie zrzekniemy

si tych pretensyi na rzecz skarbu. Lecz czyli to jest zasada,

abymy te obietnice przyjmowali jak gotowy pienidz i to, co

nam dzi gwatem zabieraj, nazywali dobrowoln sprzeda?
Ja rozumiem, e artykuy 3-ci, 4-ty i 5-ty koniecznie pewnej

zmianie uledz powinny, i owiadczam si, e sumiennie za tym

projektem wotowa nie bd, dopóki pewna staa zasada przy-

jta nie bdzie. Odkd bowiem Rzd samowadnie zabiera, na

niego, nie na kontrybuenta, resico pada powinno; czy np. wó
w drodze padnie, czy nie bdzie skonsumowany, w aden spo-

sób kontrybuent na tern cierpie nie powinien«.

JW. Radca Stanu Lewiski: »Jeszcze mi pozostaje odpo-

wiedzie na niektóre zarzuty, a naprzód co do braku zasady.

Prawo tutaj nie wspomina o zasadzie, albowiem Rzd równy
ma interes wspierania wszystkich mieszkaców kraju, chciaby
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widzie wszdzie kwitnc zamono; nie mona przeto przy-

puszcza, aby kosztem jednej wspierana bya druga okolica.

Dlatego niema tutaj koniecznej potrzeby zaprowadza w tym

projekcie, ale jest tutaj inna zasada, która zostaa uoona po-

dug tabel statystycznych dymów, zapomoc tabel szarwarko-

wych, a to dla tego uyto tego porównania, e pierwsze nie

mog by nieomylne, gdy od niejakiego czasu pozachodziy

w nich wielkie zmiany. Jeeli taka zasada jest jeszcze niedo-

godna, nie wiem, czyli inna moe si znale lepsza? Stoso-

wnie do tej zasady Rady Obywatelskie z komitetem z obywa-

teli czyni bd rozpisy, w czem o zachowaniu proporcyonal-

noci wtpi nie mona. Co do sposobu wydawania kwitów,

w art. 3-cim powiedziano, jakie bydo ma by wydawane, na

które z komitetem obywateli wyda komisarz obwodu kwit;

w artykule znowu czwartym komitet z czonków Rady Oby-

watelskiej i z czonków Rady Municypalnej oznaczy szacunek

dostawionego byda. Gdyby oszacowanie byda zostawione byo
komitetowi pierwszemu, niepotrzebnym byby komitet drugi.

Lecz takie byy pobudki do ustanowienia tych dwóch komi-

tetów: wypadaa potrzeba spiesznego zabierania i sprowadzania

byda; gdyby zatem oszacowanie jego zostawione byo komi-

tetowi pierwszemu, bezwtpienia ustanowionoby zbyt wysok
cen; dlatego tylko zostawiono komitetowi pierwszemu wyda-

wanie kwitów z dostawionego byda, które to kwity póniej

na obligacye zamienione by maj. W szczególnym stosunku

moe pokae si maa strata dla obywateli, ale w ogólnoci

zasada jest zawsze do susznoci przybliona. Pozostaje mi od-

powiedzie na zapytania co do dozoru byda uczynione. JW.
Henryk Nakwaski zwróci w tym wzgldzie uwag Izby, i bar-

dzo sprawiedliwie. Komisya spraw wewntrznych nie przepo-

mniaa przedsiwzi wszelkich rodków, kazaa podzieli bydo
na mae oddziay i z jednej okolicy. Dodany jest nadto cigy
lekarz determinator, którego obowizkiem jest uwaa stan

byda i znajdujce si chore natychmiast leczy. Nie mona
w aden sposób, jak to dao si tutaj sysze, ywi byda
furaem; rodziaby si std nowa trudno z niepodobiestwem
zaradzenia jej, bo dzi jest cz byda za Wis, a moe jutro

trzeba j bdzie na drug stron przeprowadzi. To, com przy-

toczy, przekona powinno, i Rzd stara si wszelkie rodki

12*
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przedsiwzi i wszelkie bd od Czonków Izby, bd od ko-

gokolwiek innego w tym wzgldzie nadesane rady przyjmie

z wdzicznoci; lecz dlatego ani Komisya spraw wewntrznych,

ani Rzd Narodowy nie móg wzi na siebie odpowiedzial-

noci za nieprzewidziane wypadki: odpowiada moe za rodki,

ale nie za wypadki. Wspomniono tu o Komisyi likwidacyjnej

i o przewlekej jej procedurze, e z tego powodu wielu oby-

wateli pozbawionych zostao zwrotu wasnoci swojej. Rzd
tego z uwagi nie spuci i wanie, aby unikn tej na póniej

rachunkowoci, przyj takie formy, przepisy, aby te rachunki,

liczebnoci stay si niepotrzebne: kwity te bd prostym

dugiem«.

JW. Dembowski : »Nie bd si rozwodzi nad tern, o ile

wyraz: rekwizycja jest nienawistny, a o ile jest w dzisiej-

szych okolicznociach potrzebny. Potrzeba nagli do przyst-

pienia do tego kroku, lecz nie mona spuci z uwagi, e przy

tern naley zachowa sprawiedliwo. W kadym projekcie

podatkowym najpierwsz by powinna zasada; tu od niej zu-

penie odstpiono tak dalece, e kiedy o komitetach wspo-

mniano, nietylko, e od nich odsdzono Rady Wojewódzkie

i wszelkie zgromadzenia np. kolegialne, ale nie jest powie-

dziane nawet, o ile kady w proporcyi odda powinien. Jak-

kolwiek JW. Radca Stanu mówi, e wyuszczone przez niego

zasady w egzekucyi prawa tego bd zachowywane, godzio

si przecie o nich powiedzie, aeby kady kontrybuent wie-

dzia, co go ciy, do czego si ma stosowa? Art. 2-gi powinien

szczególniej zwróci uwag co do rozpisów. Komisarz obwo-

dowy ma robi rozkady, a nie masz tego zastrzeenia, które

nie powinno by pominite, aby temu. co ma mao, nie zabra
wszystkiego i zostawi mu cz koniecznie do roli potrzebn,

lub aby po tym, co nie ma, nie wymagano, i nie zmusza go

do kupowania, jak si to przedtem praktykowao. JW. Postu-

rzyskiego uwagi s bardzo sprawiedliwe. Nie mona bowiem
przypuci, aby zabrane bydo i bez ocenienia oddane nie mo-

go uledz niebezpieczestwu, jakemy to widzieli na wiosn,
na co ja wasnemi oczyma patrzyem i co kady, kto tylko

chcia, móg widzie. Wypada przeto zaradzi temu, aby ten

zabór rónego inwentarza na podobn klsk wystawiony, nie

odj obywatelom nadziei do otrzymania kiedy nagrody. Cho-
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ci komitet w projekcie umieszczony nie moe oznaczy ceny,

wszak gdy przyjdzie chwila nagrody, to pewno zabrane miso
do wysokiej ceny doprowadzone zostanie, i podug susznoci

wypadaoby, aby straty, jakie dotkn mog obywateli. Rzd
raczej ponosi, lub na koszt konsumentów przeniesione zo-

stay, ni na tego, który ju raz na tern cierpi, e ciar
ten ponosi. Nie moemy przeto przystpi do wotowania nad

tym projektem, póki art. 2-gi, 3-ci i 4-ty poprawione nie bd«.
JW. Krysiski: » Zastrzegajc sobie przy rozbieraniu szcze-

gólnych artykuów projektu tego pewne modyfikacye, owiad-

czam si zawczasu, e jestem za projektem i bd za nim

wotowa, ale tutaj musz odpowiedzie na niektóre gosy. Raz

ju powiedziaem, e nie jest to sofizmem utrzymywa, i pro-

jekt ten jest w wielkiej stycznoci z matery skarbow. Zaiste,

czegó chcemy, gdy podatki pacimy? Oto chcemy, aeby za-

pomoc naszych funduszów otrzyma rezultata naszych potrzeb,

czyli podatek ten pacony bdzie w kruszcu, metalu, czyii te
w innym produkcie skadany, natura si podatku nie zmieni,

i zawsze do materyi skarbowej naley. Intendentura nie zawsze

si trudni pienin matery, dlatego nie przestaje by wy-

dziaem skarbowym. Nie by to zatem, jeszcze raz powtarzam,

sofizm, ale naturalny, prosty sposób widzenia rzeczy. Z tego

wzgldu, nie po pedancku rzecz uwaajc, moglimy bezpie-

cznie projekt ten i w maym komplecie dyskutowa. Gdyby to

nie zdoao jeszcze przekona, i projekt ten jest skarbowy,

wszak wr d. 16 lipca mielimy ju wielki komplet; naleao
go byo wprowadzi, i dlatego zrobiem t uwag, e wadze
od legalnej drogi zbacza nie powinny. Powiedzia dalej JAY.

Radca Stanu Lewiski, e wydane zostay instrukcye. aeby
z miejsc tych, gdzie jest zaraza, byda nie brano. Prawda jest,

e byy instrukcye, jednak domagano si z tych okolic byda;

a wic pokazuje si, e komisarze nie mieli, chocia powinni

mie, lokalnych wiadomoci. Powiedziano jest dalej \x prawie,

e w miejscu, gd ziby nie byo byda, wymagane bd skopy,

ale przepomniano o tern powiedzie, e jeeli obywatel mie
ich nie bdzie, e od niego wymagane nie bd. Winienem

tu owiadczy, e z pociech wielk spostrzegem w gosie

JW. Chobrzyskiego, e czas wszystko naprawia, e z pra-

wdziw przyjemnoci syszaem, jak JW. Chobrzyski przy-
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pomnia nam wniosek o reformie Rzdu i broni projektu przy-

niesionego do Izby przez tene sam Rzd, przeciw któremu
przed kilku tygodniami powstawa. Robi t uwag w dyskusyi

nad projektem wzgldem rekwizycyi woów, ze wanie ci,

którzy wnieli projekt o zmianie Rzdu, byliby nietylko woy,
ale nawet wszystkie skopy i barany sprowadzili, aby tylko do-

wie, e trzeba Rzd obali«.

JW. Nakwaski: »Na ostr krytyk JW. Chobrzyskiego nie

odpowiadam, bo szkoda czasu; zreszt da nam dostateczn

odpowied JW. Minister spraw wewntrznych i policyi, gdy
przyzna, e w Wawrzyszewie bya zaraza, a JW. Krysiski

przytoczy, e z okolic zaraz tknitych bydo byo brane; w7ic
pokazuje si, e moja troskliwo nie jest zbyteczn. Odpowied
ze strony czonków Rzdu jest zupenie zaspokajajca. Przy

szczegóowym rozbiorze projektu tego bd wnosi, aeby do-

zór wikszy by dodany. danie przez JW. Posturzyskiego

zasady jest suszne i konieczne, bo inaczej postpowalibymy
arbitralnie. Dajmy na to, e staa zasada oznacza pewn ilo:

jeeli ilo ta bdzie dana z jednego miejsca a z drugiego nie,

po skoczonej wojnie moe by kompensata. Moe nas czon-

kowie Rzdu mog objani, podug jakich instrukcyi polecone

jest wybieranie iloci byda?«
Gosy: »Odpowied ju bya dana!«

JW. Radca Stanu Lewiski: »Na zapytanie JW. Nakwa-

skiego powtarzam, co ju raz powiedziaem, e rozpisy oparte

s na zasadzie tabel statystycznych dymów w porównaniu

z tabelami szarwarkowemi w ten sposób, e z 13, 14 i 15 dy-

mów wypada jedna sztuka. Nadto w miar okolicznoci, za-

monoci i otwierania si okolic zabory uskuteczniane bd,
i tak: jeeli si Pockie otworzy, zabory polecone tam zo-

stan; teraz za bierze si bydo z najbliszych tylko okolic

z zastrzeeniem wymagania z miejsc dotknitych zaraz lub

chorob«.

JW. Woowski: »Naprzód, jako byy komisarz skarbowy

w maym komplecie, winienem objani, e projekt ten do Ko-

misyi maego kompletu by wniesiony, lecz jak may komplet,

tak i Komisye byy powodowane delikatnoci nieprzyjmowania

takich materyi, wzgldem których zachodziaby wtpliwo,
czy mog by podsunite pod kategorye prawa z d. 18 czer-
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wca, may komplet stanowicego. Jakkolwiek JW. Krysiski

wywodzi, e projekt ten uwaany by moe za skarbowy

i móg by w maym komplecie rozbierany, mymy jednak

nie chcieli by posdzeni, emy przeszli atrybucye nasze.

W przedmiocie samym rekwizycyjnym niezawodn jest rzecz,

e kady ciar nawet dolegliwy zniesiemy, aby by tylko

sprawiedliwie rozoony. Natura rekwizycyi samej jest niena-

wistna, dlatego tern bardziej nie mona w rozkadzie arbitral-

noci przyjmowa. Chciabym tutaj usprawiedliwi, i Rzd
przez przyblianie si nieprzyjaciela by zmuszony uprzedzi

prawo, a nawet posun si dalej, jak w projekcie przepisano,

albowiem art. 2-gi mówi: baczc na potrzeb gruntow
do czego wypadaoby doda: baczc i na mono. Rzd
si nie pyta, tylko z 14-tu dymów da i wybiera. Kto nie

da, zmuszono go egzekucy, a jeeli nie mia, musia kupi
i dostawi. Teraz spodziewa si naley, i przez popraw
projektu tego uciliwo ta usunita zostanie, i dlatego do

art. 2 go proponowabym nastpujcy dodatek, który koniecznie

powinien by zamieszczony. »Wsie za, gdzie ani byda,
ani owiec nie ma, od dostawy wolnemi bdce Pozo-

staje nam zastanowi si nad dwoma jeszcze zarzutami przez

JW. Posturzyskiego uczynionymi, a które przez kilku Czon-

ków poparte zostay. Te s: aeby art. 4-ty usunity, a 3-ci

i 5-ty poprawione byy. Rzecz bardzo suszna, e dwóch komi-

tetów nie trzeba, z których podug projektu jeden w obwodzie,

gdzie bydo ma by oddawane, a drugi w Warszawie ma si

znajdowa, który ma si zatrudnia oszacowaniem byda.

Chciano tutaj utrzymywa, i to jest sprzeda i kupno, lecz to

za przeda w aden sposób uwaane by nie moe, ju to

dlatego, e zabór dzieje si bez woli waciciela, ju te, e
zabrane bydo jest w bardzo nizkim stopniu cenione tak da-

lece, i woy po trzy, a krowy po dwa dukaty s szacowane.

Mówi tu bezinteresownie, bo mi ju prawo to nie dotknie,

bo z mojej strony ju 29 sztuk dostawiem, lecz suszno wy-

maga, aeby wtenczas, kiedy bydo jest dostawione, razem

i oszacowanie jego mogo mie miejsce, bo wanie przerwa

ta pomidzy dostawieniem, a oszacowaniem byda jest. jedn
z gównych przyczyn, które wpywaj na cen byda; dlatego

art. 4-ty znajduj zupenie niepotrzebny. W art. 5-tym wypa-
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daoby koniecznie oznaczy termin realizowarna tych obliga-

cyów; bez wyznaczenia bowiem terminu wynagrodzenie za

zajte bydo majce nastpi nie przestanie by uciliwe. Nadto

winienem jeszcze i t uczyni uwag, i sprawiedliwo naka-

zuje, aeby obligacye te mogy by przyjmowane w podatkach,

lub innych jakich opatach, jak sie to dzieje z obiigacyami za

zboe pod rekwizycye wzite. W bardzo przykrem bowiem
pooeniu bdzie ten, któremu zboe, konie i bydo ju wzite
zostao, gdy ma jeszcze ciary publiczne zaspakaja wypadnie,

a na funduszach zbywa bdzie «.

JW. Tymowski: »Nie zgadzam si z zdaniem co do kom-

pletu maego ani z JW. Klimontów iczem, ani z JW. Woow-
skim. Prawo stanowice komplet may nakazywao zebranie

si wielkiego kompletu na dzie 15 lipca i zastrzego, e jee-

liby si w dniu tym komplet wielki nie zebra, komplet may
móg stanowi wzgldem praw wszystkich, a zatem Rzd móg
nam projekt ten w d. 15 lipca przedstawi, skoro polecenie

wzgldem rozpisów w d. 16-ym wyda. Nastpnie mam honor

zapyta si JW. Ministra spraw wewntrznych, poniewa w art.

7-mym widz, e na mocy postanowienia Rzdu pod d. 16 lipca

wydanego pewna ju ilo byda zajta zostaa, czyli caa ju
ilo projektem tym zakrelona, t. j. 12 tysicy sztuk byda
zajta zostaa, bo wówczas na cóby si uchwalenie tego prawa

zdao ?«

JW. Radca Stanu Lewiski: »Rozpis uczyniony do siedmiu ty-

sicy wynosi, a nie wpyno wicej, jak cztery tysice «.

JW. kicha Gostkowski: »Pomimo cay wstrt do rekwi-

zycyów, nie syszelimy adnego gosu przeciwko samemu
projektowi. Troskliwo niektórych Czonków7 bya jedynie co

do wykonania tego prawa. Z gosów JJWW. Posturzyskiego,

Dembowskiego i Woowskiego pokazuje si, e projekt ten

powinien by jeszcze do Komisyów zwrócony, e potrzebuje

znacznych dodatków i zmian, aby mu sprawiedliwo w wy-

konaniu towarzyszya. Niema zasady co do taksy, i w dowiad-

czeniu pokazuje si ju. e jest arbitralna; prawo to nie ma
zakrelonego czasu, do jakiego ma trwa. Widzimy, i stolica

jest teraz cieniona, moe wkrótce rozprzestrzeniona znowu
bdzie; kwestya, czyli po wyjciu nieprzyjaciela z lewego brzega
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Wisy prawo to i nadal bdzie miao miejsce? W projekcie

tym niema oznaczonego terminu wynagrodzenia obywateli,

dlaczegóby w miar, jak za miso wpywa bd pienidze

do kasy, nie miaa by uskuteczniana wypata zgaszajcym
si obywatelom? Te s niedogodnoci w tym projekcie, dla

których winien wróci do Komisyów. Przedmiot ten przeko-

nywa równie o potrzebie wprowadzenia rodków skutecznych,

aeby rachunki ponoszonych ciarów mogy by zoone
i aeby przez to rodek interpelacyi by skuteczny, i dlatego

upraszam JW. Marszaka, aeby teraz odczyta raczy wniosek,

jaki miaem honor u laski zoy, wzgldem którego aeby Izba

zadecydowaa, czyli ma i do Komisyów ?«

JW. Marszaek: »Rozpoczta dyskusya nie moe by prze-

rywana «.

JW. Biernacki: »Winnimy si wszyscy dokada do dobra

publicznego w sposób, jak kto moe, i dlatego susznie jest,

aeby wszystkie klasy do ciaru tego naleay. Zgadzam si

z JJWW. Posturzyskim, Woowskim i innymi, którzy utrzy-

muj, e bydo winno by przy zaborze taksowane w stanie

takim, w jakim je rekwizycye zastay, bo skoro obywatel robi

ju ofiar, e bydo daje, e mu je zabieraj, bo go ss poprze-

dnio nie pytaj, czyli je da lub nie, i gdy przez to robi si

mieszkacom Warszawy dogodno, susznie jest, gdy w cenie

tak umiarkowanej bydo jest zabierane, aby obywatel nie cier-

pia adnego pokrzywdzenia; wiadomo bowiem, e bydo
w transporcie zawsze traci na wartoci swojej: ten rabat nie

obywatel, ale mieszkacy Warszawy, dla których dogodno
si robi, ponosi powinni; wypada zatem, aby art. 4 ty by usu-

nity, a w art. 3-cim stosowna do wagi cena kadej sztuki

byda zamieszczona bya, i ta moe by zastosowana do tej,

podug jakiej liweranci dostawiaj. Co do terminu wypaty na-

leaoby, aeby ten by koniecznie oznaczony, i danie JW.
Woowskiego jest bardzo sprawiedliwe: chocia termin odlegy,

niech jednak bdzie oznaczony, a przez to zabór nie bdzie
tak uciliwy. Wyjani take JW. Woowski zdanie, do któ-

rego si przychylam i które podzielam, e bydo tylko w miar
przy zachowaniu wzgldu na konieczn potrzeb gospodarstwa

zabierane by winno, i dlatego naleaoby co o tern w redakcyi

nadmieni, ile gdy z ust JWT

. Ministra spraw wewntrznych
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i policyi dowiedzielimy si, e jeszcze w poowie bydo wy-

brane nie zostao«.

JW. Radca Stanu Lewiski: »Nim si Izba zgodzi na wnio-

sek JW. Woowskiego co do zmiany art. 3-go, a opuszczenia

art. 4-go, winienem objani niejak wtpliwo. Nie mówiem
i nie twierdz, aeby to byo kupno i przeda, lecz mówiem,
e poniewa obywatele wiejscy maj dostarcza bydo, a oby-

watele miejscy konsumowa je, naleaoby, aeby do oszaco-

wania tego byda obiedwie strony wpyway, i dlatego usta-

nowione s dwa komitety. Jeeli art. 3-ci ulegnie zmianie,

art. 4- ty ustpi musi. Lecz zastrzegam i zwracam uwag Izby,

aby bydo wysoko szacowane nie byo; moe by, i cz
byda wypadnie; strata std wynika nie bdzie tak wielka,

a przesadzenie ceny szczególniej dla klas biednych byoby bar-

dzo szkodliwem. Co do kwitów, obligacyów za zabrane bydo,

aeby te byy za podatki przyjmowane, owiadczam, i fundusz

ten jest zupenie innej natury, e zatem w miejsce podatków

nie powinien by wnoszony, ile e zabezpieczony, i e jest

nadzieja prdkiego zrealizowania«.

JW. uszczewski: »Przepisy artykuów 3-go, 4-go i 5-go

byyby ciemne, gdyby ich nie tumaczyy ostatnie wyrazy art.

5-go, które brzmi: Obligacye te po skonsumowaniu
byda z funduszu za sprzeda misa zebranego
zrealizowane zostan. Wic rozumiem, e te tylko obli-

gacye potrzebuj wyjanienia, jak maj by przyjmowane, bo

jeeli funduszu póniej nie bdzie na wykupienie ich, wypa-

daoby doda, aby w nominalnej cenie za podatki przyjmo-

wane byy«.

JW. Chobrzyski: »JW. Krysiski nie odpowiedzia na mój

wniosek, i Rzd Narodowy mocen by poleci rozpisy przed

uchwaleniem prawa. Co do reszty gosu JW. Krysiskiego

owiadczam, i cieszy mnie to mocno, e strona przeciwna

wnioskowi wzgldem reformy Rzdu dzisiaj przychodzi do

tego przekonania, i zmiana Rzdu bya potrzebna^.

JW. Jeowicki: »Ile razy jest mowa o nowych ciarach,

tyle razy wznawia si we mnie to przykre uczucie, e Repre-

zentan(ci) tych prowincyów, które od nieprzyjaciela nie s je-

szcze wolne, nie mog pospieszy do podzielenia wraz z in-

nymi tyche ciarów. Jakkolwiek nie mam udziau w tyche
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ciarach, pozwoli jednak Izba uczyni sobie niektóre uwagi.

JW. Posturzyski przedstawi niektóre niedogodnoci przez

wielu Czonków Izby za suszne uznane. Podane tu rodki
taksowania byda na gruncie znajduj jeszcze niedogodne.

miem przedstawi inny z mej strony, a ten jest: ustanowienie

redniej taksy ogólnej. Wiem, i niektórzy obywatele moe
bd pokrzywdzeni, inni dostan wicej, jak im si naley;

lecz uwaajc, i przy rekwizycyach cisa sprawiedliwo za-

chowan by nie moe, przez przyjcie tego rodka zdaje mi
si, i ciar ten znoniejszym si stanie i uwolnimy si od

tych niedogodnoci, jakie za sob wykonanie artykuów 3-go,

4-go i 5-go pociga. A zatem, zamiast art. 5-go, monaby po-

wiedzie, i bydo takiego a takiego gatunku po tyle a po tyle

szacowane bdzie. Jest to zasada przyjta wszdzie, gdzie

rekwizycye s w uywaniu. W Rosyi, gdzie przy prowadzeniu

kadej wojny bez rekwizycyi obej si nie mog, obywatele

sami zadali oznaczenia ceny ogólnej, uznawszy ten rodek
za najdogodniejszym

JW. Klimontowicz: »Gdybymy radzili w czasach spokoj-

nych, bybym nietylko za popraw tego projektu, ale za zu-

penem jego odrzuceniem; ale e jestemy w takich okoliczno-

ciach, gdzie kada godzina jest droga, bo gdy stolica nie

bdzie zaopatrzona, nie bdzie miaa co je, przy najgroniej-

szych szacach musi si podda, i wszystko upadnie, naley
ten projekt przyj bez adnych poprawek. Niema za nadto

czasu, moe bd jeszcze naglejsze okolicznoci, gdzie bdziemy
musieli zabiera, co kto ma, bez adnej zasady. Wnosz wic,

aby baczc na te naglce okolicznoci projekt niniejszy przy-

jty zosta«.

(Gosy): »Prosimy o wotowanie!«

JW. Marszaek: »Z tego samego stanowiska rzecz uwaajc,
jak JW ; Klimontowicz, zdaje mi si, i uchwalenie tego prawa

nie jest tak bardzo naglce. Na mocy postanowienia pod dniem

16 lipca wydanego Rzd znaczn ju cz byda zabra i da-

lej zabiera. Z tego powodu rozumiem, i nie mamy potrzeby

spieszy si z uchwaleniem tego prawa, i jestem zdania, i,

jeeli mamy potrzeb stanowi to prawo, udoskonalmy je, ile

monoci. W gosach syszanych zaprojektowane zmiany nie s
tak trudne do zaprowadzenia; moglibymy je dzi nawet za-
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prowadzi i przyj, gdyby tylko by komplet. Zdaje si jednak,

i bdzie najwaciwiej, skoro projekt ten, przyjty ju co do

ogólnej zasady, zwrócimy do Komisyi administracyjnej z prob,
aby go na jutro z popraw co do redakcyi szczególnych arty-

kuów 3-go, 4-go i 5-go do Izby wniosa. Podug syszanych

gosów najwaniejsze zmiany s, aby sposób taksowania by
pewniejszy i jednoczesny z zaborem, aby kady odrazu wiedzia

jakiego wynagrodzenia ma si spodziewa. Druga zmiana, aby

stosownie do tego oszacowania wiksze byo bezpieczestwo,

nie tak losowi zostawione, i aeby obligacye te w podatkach

lub innych jakich opatach byy przyjmowane. Trzecia zmiana:. ..«

W tern miejscu JW. Biernacki podyktowa: »Co do zastrzeenia,

aby wyranie powiedziane byo, e tam gdzie niema ani byda,

ani baranów, wymaga ich nie mona«. Nadto doda JW. Bier-

nacki, e przedmiot ten jest administracyjny, nie skarbowy,

naley wic do Komisyi admininistracyjnej; e przedmiot skar-

bowy jest wtenczas, kiedy si ciga jakie dochody na zaa-

twienie ogólnych potrzeb kraju, a tutaj jest tylko niejako opieka

nad szczególnem miastem, e zatem podug prawide ekonomii

politycznej do administracyi naley«.

W dalszym cigu JW. Marszaek: »Czy Izba zgadza
si, aeby projekt ten do Ko misy ów poczonych
administracyjnej i skarbowej by odesany?«

Gosy: » Zgoda! zgoda !«

»Przed zasolwowaniem sesyi mam honor przedstawi
Izbie wniosek JW. Go s t k o ws k i e go do iaski zoony
wzgldem wyznaczenia od obydwóch Izb sejmo-
wych deputacyi do przejrzenia obrachunku wy-
datków wojennych i funduszów od czasu rewolucyi
wadzom szczególnym osobom p o w i e r z o n y (c h)«.

— Odesany do Komisyów«. —
»Sesya solwuje si do dnia jutrzejszego do godz. 10-tej

zrana. Komisya administracyjna i skarbowa raczy si zebra
o godz. 6 ej wieczorem w paacu Rzdu Narodowego celem

zaprowadzenia zmian wr projekcie wzgldem zaboru woów
przez rekwizycy«.

W. hr. Ostr(owski).
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Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 3 sierpnia
1831 roku.

Po zebraniu si Czonków Izby Poselskiej odczytan zo-

staa lista obecnoci. Byli obecnymi (73):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

lski. Wiktor uniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JJWW. Fra. Jaboski. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JW. An-
toni Libiszewski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Ludwik empicki. [Jan Gratkowski].

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Bonawen-
tura Niemojowski. Marcin Radoski. Floryan Suchecki. Kantorbery Ty-

mowski. W ad. hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Antoni Rembowski. Alojzy

Biernacki. Ksawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Ksawery hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Poletyo.

Józef Swirski. Tomasz br. Wyszyski. Feliks Doliski.

Deputowani: JW. Adam Fritsch.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski

Maryan Cissowski.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski.

[Klemens] Witkowski. Wojciech Chobrzyski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Jan

Rostworowski. Fra. Dbrowski. Ignacy Starzyski. Fra. Trzciski.

Eugeni Subicki. Józef Kretkowski. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Józef

Brinken. [Micha Piotrowski]. "Walenty Zwierkowski. Ludwik Lutostaski.

Fra. Woowski. Augustyn Morzkowski. Wojciech Chodecki. Antoni Za-

wadzki. Walenty Zwa.
Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks Mar-

kowski. Ludwik Bieniecki. Fra. Zalewski. Ignacy Wyk. Teodor Jasieski.

Deputowani: Wszyscy nieobecni.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki.

Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JW. Jakób Klimontowicz.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JJWW. Narcyz

hr. Olizar.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Ksawery
Sabbatyn. Amancyusz Zarczyski. Aleksander Bernatowicz. Henryk Na-
kwaski.
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Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Daniel

Tchorzewski. Jakób Malinowski. [Józef] Bohdan Zaleski.

Póniej nadeszli (9):

JJWW. Wad. Zawadzki. Stan. hr. Worcell. Aleksander Jelowicki.

Ksawery Godebski. Józef Ziemicki. Antoni Plichta. Stan. hr. Miczyski.

Józef Wiszniewski. Dominik Krysiski.

JW. Marszaek: »Nim przystpimy do porzdku dziennego,

zaatwi tu nam wypadnie potoczne niektóre okoliczno-

ci. Stosownie do decyzyi Izby Poselskiej pisaem do kolegów,

którzy otrzymali urlopy nieograniczone, aby ci, którzy s
w kraju lub w Krakowie, za miesic, ci za, co s za granic,

za dwa miesice do grona naszego wrócili. Otrzymaem ju
odpowied od JW. Mierzejewskiego, którego odezwa

moja zastaa w Krakowie; stosownie wic do decyzyi Izby

musiaby powróci na dzie 22 sierpnia. Zostawa on dotd
w Krakowie dla wielu trudnoci, których tam dozna w otrzy-

maniu pozwolenia udania si do wód karlsbadzkich, jakich

uycia zdrowie jego koniecznie wymaga; prosi wic Izby, aby

mu udzielia urlopu a do 1 padziernika-

JW. Woowski : »I mnie i wielu kolegom wiadomo jest, e
jest saby kolega Mierzejewski, e si nie moe obej bez wód
karlsbadzkich. Pisa wanie do mnie i owiadczy, e ode-

brawszy odezw JW. Marszaka wstrzyma swój wyjazd dowód;
gdyby Izba tego daa, cho z niebezpieczestwem ycia, po-

wróciby tutaj; spodziewa si jednak, e Izba bdzie tyle wzgl-
dn, e dozwoli mu ukoczy kuracy«.

JW. Jasieski: »Tem bardziej przychyli si do dania
kolegi Mierzejewskiego moemy, e wiemy, z jak gorliwoci
w grudniu, kiedy zoony chorob nie móg si da przynie
do stolicy, przysa sztafet z przystpieniem do wszystkich

naszych aktów«.

JW. Marszaek: »Jeeli nikt przeciwko daniu JW. Mie-

rzejewskiego gosu nie zabierze, uwaa to bd za zezwo-

lenie Izby«,

Niktgosu nie zabra, a JW. Marszaek owiadczy,
e wskutku decyzyi Izby udzieli urlop JW. Mierzejewskiemu
do 1 padziernika.

JW. Nakwaski poda wniosek do prawa o do ka-
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dniejsze oznaczenie odpowiedzialnoci Ministrów.
Wniosek ten do Komisyi do praw cywilnych i kryminalnych

odesany zosta.

JW. Marszaek: »Ma jeszcze JW. Niemojowski uczy-
ni wniosek, dotyczcy obrony miasta Warszawy
i zaopatrzenia jej w ywno i wszelkie potrzeby;

jednak poniewa to jest materya extra-porzdkowa, odwoa si
musz do Izby, czyli wniosek ten zechce dzisiaj wy-
sucha«.

Gdy caa Izba na to si zgodzia, JW. Niemojowski

w te sowa przemówi: »Naczelny Wódz i waleczne wojsko

nasze opucio stolic i poszo walczy z nieprzyjacielem. Zau-

fajmy ich mstwu, lecz przy tern nie zapominajmy, i los bitwy

jest niepewny i e stolica moe by naraona na niebezpie-

czestwo; jej przeto obrona ca nasz uwag zwróci na

siebie powinna. Wódz Naczelny, rozstajc si z nami, odwo-

a si do patryotyzmu Sejmu, Rzdu Narodowego i mieszka-

ców stolicy; do nas przeto naley spoinie z Rzdem czuwa
nad bezpieczestwem publicznem i przygotowa si do obrony

godnej szlachetnego Narodu, którego jestemy Reprezentan-

tami. Jeszcze w mieszkacach stolicy nie ostyg ów duch ry-

cerski, który ich w roku 1794 oywia. Gwardya narodowa

i stra bezpieczestwa odpowiedz zapewne pooonemu
w nich zaufaniu, jeeli i my z naszej strony, czc si z in-

nymi mieszkacami stolicy, damy przykad powicenia si dla

spólnej sprawy. Odtd kady, co bro nosi potrafi, stan po-

winien w szeregach. Zawiemy na czas prawodawcze nasze

prace i stamy si wszyscy onierzami. Lecz nie dosy na

tern; czas nagli, a wiele jeszcze do zrobienia pozostaje, aby

stolic w stanie obronnym postawi. Pomimo gorliwoci Rzdu
i Gubernatora spódziaanie tylko Izb sejmowych zaspokoi

moe troskliwo nasz, i nic nie zostanie opuszczone, co

tylko do podniesienia ducha i utrzymania porzdku publicznego

przyoy si moe. Wnosz przeto: Aby na czas gro-
cego niebezpieczestwa stolicy z obydwóch Izb

sejmowych ustanowiony zosta komitetj ej obrony.

Do was, szanowni koledzy, naley ustanowi, z ilu Czonków
komitet ten ma si skada i oznaczy zakres dziaania jego;

lecz e popiech jest nadewszystko potrzebny, upraszam przeto,
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aby Izba Poselska wniosek mój niezwocznie pod rozpoznanie

Komisyów odesa i dzisiaj jeszcze stosowny projekt do uchway
pod dyskusy polecia wnie«.

JW. Marszaek: »Wniosek jest nader wany i nader na-

gego zaatwienia potrzebujcy. Zapewne Izba Poselska zgodzi

si, aby go niezwocznie do poczonych Komisy i odesa, !ecz

mi si to zdaje prawie niepodobnem. eby Komisye mogy na

dzi projekt wygotowa i Izbie przedstawi. Jutro mamy se-

sy w Izbach poczonych; moglibymy si uoy, iby o godz.

9 zrana projekt ten do naszej Izby by wprowadzony, a po-

tem o 12-tej poczylibymy si z Senatem. Jeeli Izba na to

si zgadza, projekt do Komisyi poczonych odesany zo-

slanie«.

Projekt ten jednomylnoci do Komisyi ode-

sany zosta.
JW. Marszaek: »Przystpujemy teraz do porzdku dzien-

nego, do dalszej dyskusyi nad projektem o rekwizycyi
woów. Po tylu wiatych gosach nad ogóem projektu sy-

szanych zapewne Izba Poselska przystpi do szczegóowego

rozbioru, a wtenczas dokadniej si zastanowimy nad tern, co

w ogólnych gosach byo zawarte«.

Jednak JW. Klimontowicz zada jeszcze gosu nad ogóem
i mówi jak nastpuje: »Projekt ten wprawdzie ju obszernie

by dyskutowany; gdy jednak odesany do Komisyi w arty-

kuach 3-cim i 4-tym zupenie zmieniony zosta, rozumiem,

e, nim do dyskusyi nad projektem przystpimy, naleaoby
go odczyta, aby si Izba przekonaa, jakie w nim zaszy

zmiany «.

JW. Zwierkowski w zastpstwie JW. Sekretarza odczyta

projekt:

)>Izba Senatorska i Izba Poselska na wniosek
Rzdu Narodowego i po wysuchaniu zdania Ko-

misyów sejmowych, zwaywszy, e cz wojska
nieprzyjacielskiego, przeszedszy Wis, zamierza
zbliy si do stolicy; zwaywszy konieczn po-

trzeb zapewnienia mieszkacom i sile zbrojnej
dostawy wieego misa na przypadek, gdyby do-

wóz przez niejaki czas dozna trudnoci; zwa-
ywszy n a k o n i e c, e fundusze kasy miejskiej wy-
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czerpane zna gaj do uczynienia chwilowego
awansu na przedmiot ogó kraju tak silnie obcho-
dzcy, uchwaliy i uchwalaj, co nastpuje:

Art. 1. Rzd Narodowy zostaje niniejszem upo-

waniony do zajcia od szeciu do 1 2.000 sztuk wo-

ów zdrowych, lub innego rodzaju byda, wyró-
wnywa j c e g o w ogóle do 24.000 centnarów misa,
dla miasta stoecznego Warszawy.

Art. 2. Poprzednim artykuem wyraone bydo
dostarcz [o] ne by ma przez obwody, które w miar
okolicznoci bd mogy by do tego obowizku
pocigane, baczc na potrzeb gruntow, za rozpi-

s e m przez komisarza obwodu wyegzekwowa si
majcym. W przypadku, gdyby zgromadzenie wska-
zanej art. 1-szym iloci byda rogatego doznao
trudnoci, skopy równie zajtymi by mog. li-

czc siedm sztuk na jedn byda rogatego. Wsie

za, gdzie ani byda, ani owiec niema, od dostawy wol-

nemi bd.
Art. 3. Komisarz obwodu dopilnuje, aeby by-

do zdrowe i nieschudzone dostarczane tylko byo,
a na odebrane wspólnie z komitetem obywateli
wyda kwit, w którym wyraon by ma waga by-

dlcia i szacunek zapomoc dwóch znawców ozna-

cz o ny«.

Tu JW. Kiimontowicz owiadczy, e opuszczone zostay

w przepisywaniu wyrazy: podug cen miejscowych —
których miejsce jest przed wyrazem: oznaczony.

»Art. 4. Na warto dostawionego i we du g poprze
dniego artykuu oszacowanego byda komitet wyda
obligacye miejskie na okaziciela, dzielc takowe
wedug dania obwodów w ten sposób, iby ka-

demu wacicielowi, który bydo dostarczy, w za-

mian za otrzymane poprzednio kwity mogy by
udzielone. Obligacye te po skonsumowaniu byda
z funduszu za [s]przeda misa zebranego zreali-

zowane zostan najpóniej cl o d. 1 grudnia. Bd
take obligacye takowe, a nawet kwity, w myl
art. 2-go wydane, przyjmowane na wszystkich p o-

Dyaryusz T. VI. 13
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datkach, a wówczas skarb wejdzie w miejsce kon-

try buen ta.

Art. 5. Zastrzega si w przypadku, gdyby In ten-

de n tura jeneralna z zapasu misa zebranego na
mocy niniejszej uchway dla siy zbrojnej narodo-
wej korzysta bya zmuszon, to tylko za zoe-
niem naleytoci nastpi bdzie mogo.

Art. 6. Strata przez nadzwyczajny upadek by-

da poniesiona, jakaby na ogóle byda odzyskan
by nie moga, przez skarb publiczny kasie miasta
stoecznego Warszawy zwrócon bdzie.

Art. 7. Bydo zajte na mocy postanowienia,
jakie Rzd Narodowy gwatownoci okolicznoci
naglony pod dniem 16 lipca r. b. wyda, po-

trcone by ma od iloci art. 1-szym wskazanej.
Kwitom na to bydo ju wydanym bd suy te
same prawa, jak gdyby na mocy ustawy niniejszej

wydanemi byy.
Art. 8. Wykonanie niniejszego prawa poleca

si Rzdowi Naro d o we m u«.

JW. Klimontowicz : »Stosownie do yczenia Izby nastpiy

poprawki w artykuach. Poniewa w Izbie objawia si troskli-

wo, aby na przypadek upadku byda waciciele na tern nie

tracili, Komisya wasza po gruntownym namyle osdzia, e skarb

publiczny winien to zwróci kasie miasta Warszawy. Gdyby
Warszawa oblon zostaa, nietylko Gwardya Narodowa, ale

wszyscy mieszkacy byliby obowizani i na okopy, do ba-

rykad. Prawie 3
/4 czci mieszkaców yj z dziennej pracy:

skoro bd obowizani do cigej obrony miasta, pozbawieni

bd sposobu do ycia. Gdyby strata wynikajca z upadku

woów na miasto przypadaa, cena misa musiaaby by pod-

wyszona; w takim razie zamiast dobrodziejstwa byoby uci-

enie. Wszystkie rzdy obowizane s klas ubog mieszka-

ców wspiera. Mamy przykad z Francyi w r. 1814, kiedy by
nieurodzaj, rzd francuzki wyznaczy kilkanacie milionów fran-

ków na zakupienie zboa za granic. My take temi samemi

zasadami powodowani nie powinnimy w razie oblenia pod-

nosi ceny misa, ani te ciar ten zwala na miasto, lecz

skarb strat zwróci powinien kasie miejskiej. Od zapewnienia
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ywnoci zaley utrzymanie stolicy; nie obroni jej ani way,
ani spie, jeeli ywnoci nie bdzie. Te miaa powody Komi-

sya wasza do przyjcia w nowo przedstawionym projekcie

art. 6-go«.

Przystpiono nastpnie do rozbioru szczegóowych arty-

kuów. Art. 1-szy zosta odczytany i przyjty nie-

zmiennie bez adnej dyskusy i. Przystpiono potem
do rozbioru art. 2-go, który brzmi jak nastpuje:

»Poprzednim artykuem wyraone bydo do-

starczone by ma przez obwody, które w miar
okolicznoci bd mogy by do tego obowizku
pocigane, baczc na potrzeb gruntow za rozpi-
sem przez komisarza obwodu wyegzekwowa si
majcym. W przypadku, gdyby zgromadzenie wska
zanej art. 1-szym iloci byda rogatego doznao tru-

dnoci, skopy równie zajtemi by mog, liczc
siedm sztuk najedn byda rogatego. [Wsie] za, gdzie

ani byda, ani owiec niema, od dostawy wolnemi bd«.
JW. Chomentowski : »Powinnoby by wyraone, czy tylko

waciciele, czy te i wocianie mog by pocigani do tej

rekwizycyi«.

JW. Radca Stanu Lewiski: »Jakkolwiek w projekcie tym
zastrzeone jest, e bydo tylko za rozpisem wybierane bdzie,

jest to przecie zawsze rodek rekwizycyjny. On si ogranicza

sam przez si w tern, e tam si zabiera rzecz, gdzie si znaj-

duje; dlatego w pierwotnym projekcie nie byo dodatku, który

teraz domieszczony zosta: e wsie, gdzie ani byda, ani
owiec niema, od dostawy wolnemi bd — gdy si
przypuszcza, e tam, gdzie si nic nie znajdzie, tam da nie

mona; dodatek za ten mógby suy za wymówk zbyt

wielu osobom. To samo da si zastosowa do uwagi JW.
Chomentowskiego, czy tylko od wacicieli, czy od wocian
maj by brane woy w rekwizycy. S miejsca, gdzie waci-
ciele byda nie maj, bo wszystkie grunta w czynsz s pusz-

czone: jeeli komisarz obwodowry i komitet obywatelski znajd,

e wocianie wicej maj byda, ni potrzeba do uprawy roli,

wezm je w rekwizycy. Z tego te wzgldu uczyniony jest

dodatek: baczc na potrzeb gruntow. Tam wic tylko

13*
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bydo zabierane bdzie, gdzie zbywa bdzie od potrzeby

gruntowej «.

JW. Klimontowicz: »Do dodatku tego powodem byy uwragi

czynione przez niektórych Czonków Izby, e byy przypadki,

i cho gdzie byda nie byo, czy to przez pomór, czy e nie-

przyjaciel go zaj, dano, aby waciciel kupi przypadajc

na niego sztuk byda i da j w rekwizycy. Wniosek kolegi

Chomentowskiego jest sprawiedliwy, aby do kontrybucyi byda
pocignici byli i wocianie. Gdy przyjta jest zasada, e po-

dug dymu bd rozpisy, a ze statystyki województw wiadoma

jest ilo byda, jak która wie posiada, bd wic dotknici

i waciciele, i wocianie; dodatek zatem jest niepotrzebnym

JW. lski: »Zgadzam si z koleg Klimontowiczem, e
nie mona nakada ciaru na wsie, które nie s w monoci
dostawienia byda w naturze, tern wicej, e prawo to spieszny

powinno wzi skutek, ale powinna by podana zasada, jaki

ma by rozkad byda. Tego zostawia do woli komisarzy ob-

wodowych nie mona. Kiedy dla nagoci nie moemy doka-

dnych zasad ustanowi, a przyjty warunek w projekcie, eby
si zastosowano do potrzeby gruntowej, nie jest zaspokajajcy,

monaby wic pooy inn zasad, np. e 1
/3 cz byda wzita

bdzie w rekwizycy«.

JW. Dbrowski: »Onegdaj poda nam zasad kolega Wo-
owski, e z 14 dymów sztuka byda bdzie dawana. Nie mona
zostawia komisarzom obwodowym wolnoci oznaczania po-

trzeby gruntowej; nie mona si na nich spuszcza, bo to ju
nas nieraz zdradzio, lecz trzeba wyranie powiedzie, z ilu dy-

mów ma by dana sztuka byda, bo komisarze obwodowi

mog w jednem miejscu zabra 30, 4.0 sztuk, a 10 zostawi,

a w innem nic nie wzi. W Województwie Mazowieckiem

s obwody, gdzie waciciele wszystko swojem bydem obra-

biaj; tacy, skoro im bydo zabrane zostanie, strac na uprawie

gruntów i na zasiewach«.

JW. Marszaek: »Wprzód nam jedn kwesty zaatwi na-

ley, nim si rozbiorem drugiej zajmowa bdziemy. Mówmy
wic naprzód co do zasady rozpisówcc

JW. Biernacki: »Skoro si na to zgodzimy, e projekt ten

jako rekwizycyjny uwaa naley, natenczas co do sposobu

repartycyi atwiej zgodzi si bdziem mogli. Powodem jedy-
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nym rekwizycyi jest popiech szczególny; ten tym si tylko

da sposobem osign, kiedy si tam bierze, gdzie si znajdzie,

skd podobna jest atwo sprowadzi. Od tej zasady wychodzc,
znajdziemy, e niepodobna jest robi repartycy. Repartycye,

jakie tu byy proponowane, albo s niewykonalne, albo niesu-

szne. Kolega Slaski proponowa, aby 1
/z cz woów zaj;

jest do przewidzenia, e ta ilo byaby za wielka; tu wic
miaby sposobno komisarz obwodowy, gdyby chcia kogo
dotkn, wzi od niego 1

/s cz woów, a innych przez to

ochroni, skoroby si okazao, e nie potrzeba tyle woów. Inne

take zasady byyby równie trudne do wykonania. Izba zdaje si
zgadza na to, e tam tylko ma by rekwizycya zastosowana,

gdzie si znajdzie bydo; gdzie go niema, choby go nawet

waciciel by sprzeda, niepodobna stosowa rekwizycyi. Gdy
mówimy teraz o art. 2-gim, t tu uczyni uwag, e zamiast:

wsie za — naley powiedzie: tam za — bos i miasta,

których mieszkacy maj bydo, a którzy od rekwizycyi uwol-

nieni by nie powinni. Z tej samej zasady niepotrzebne jest

rozrónienie, czy waciciele, czy wocianie, czy dzierawcy
maj tu kontrybuowa. Tu jest rekwizycya; ten do niej bdzie
pocignity, kto jest wacicielem bydlcia, bez wzgldu, czy

grunt posiada, czy nie«.

JW. Woowski: »Ju mamy trzeci projekt rekwizycyjny,

a wznawiaj si te same kwestye, co przy poprzednich pro-

jektach. Suszno z rekwizycya razem i nie mog. Suszno
wymaga repartycyi, a tej niepodobna dokona. Nie powiedzia-

em ja, e z 14 dymu ma by brana sztuka byda, bo nie-

wiadome mi s zasady teraniejszych rozpisów, lecz mówiem,
e przy zaborze podug postanowienia rzdowego odbywanym
brano za norm jedn sztuk byda z 14 dymów; kto nie mia,

musia kupi. Tego niema w teraniejszem prawie; daleko jest

przyjta sprawiedliwsza zasada, aby miano baczno na po-

trzeby gruntowe; resztujce bydo brane bdzie w rekwizycy;
inaczej trzebaby robi repartycy. Kolega lski proponowa,
aby zabierano 1

/i cz byda; lecz moe si zdarzy przypa-

dek, jakkolwiek rzadki, e bdzie gdzie bydo opasowe; to nie

jest przeznaczone do potrzeb gruntowych, moe by wzite
w rekwizycy; tam za, gdzie folwarki s obrabiane bydem
waciciela, gdyby mu 1

/3 cz bya zabran, odjtoby mu
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trzeci cz caorocznego uytku. Co do wocian, ci, którzy

odrabiaj paszczyzn, powinni by wolni od rekwizycyi, lecz

czynszownicy przykada si do tego mog. Co si tyczy egze-

kucyi, wypada zaufa Rzdowi Narodowemu i wadzom, któ-

rym wykonanie prawa tego powierzonem bdzie. Poprawka
proponowana przez koleg Biernackiego jest potrzebna, bo

mówic tu o wsiach zdawaoby si, e nietylko miasta, ale

i folwarki wyczamy «.

JW. Modliski: »Kiedy ju uy musimy rodka rekwizy-

cyjnego, agodzi go przynajmniej, ile monoci, potrzeba dla-

tego, aby byda potrzebnego do robót gospodarskich nie zabie-

rano. Postanowi wic naley zasady, podug których ma by
robiony rozpis. Powiedziane jest, e potrzeba jest 12.000 woów,
lecz nie razem jest ich potrzeba. Tam gdzie niema byda, bra
go nie mona, a zatem, choby za pierwszym razem zamie-

rzona suma zebran nie zostaa, to monaby drugi i trzeci

rozpis zrobi; dowolnoci bowiem komisarzy nic ju oddawa
nie powinnimy, gdy mamy ju smutne przykady rekwizycyi

zboa. Komisarze obwodowr
i jednym zabierali wszystko, innym

wszystko zostawiali tak, e teraz nieprzyjaciel to zboe za-

bra. Co si tyczy wocian, ci, którzy paszczyzn odrabiaj,

powinni by od tego uwolnieni; wocianie za, którzy pac
czynsz i szarwark robi, ci maj bydo i mog by tu po-

cignicia.

JW. Zwierkowski : »Toczca si dyskusya ciga si do

dwóch punktów: do wyczenia wocian od tej rekwizycyi

i do ustanowienia zasad repartycyi. Co do wocian rozumiem,

e ci, którzy odrabiaj paszczyzn, ci zwykle maj tylko je-

dn krow, która im suy do wyywienia licznej familii; po-

ciga wic jej do rekwizycyi nie mona. Co do repartycyi,

lubo na onegdajszej sesyi przewane byo zdanie kolegi Po-

sturzyskiego, jednak czonek Komisyi spraw wewntrznych
dowiód ju, e adnych zasad do repartycyi stanowi nie

mona, lecz w miejscach najbardziej zblionych do stolicy

wszelkie bydo zbywajce od potrzeb gruntowych tytuem
rekwizycyi zajte by powinno. Rekwizycya ta mniej jest na-

wet uciliw, ni rekwizycya zboa, gdy ma wiksze zape-

wnienie zapaty i w krótszym terminie«.
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JW. Dembowski: »Najwaniejszem zadaniem tego projektu,

nad którym si zastanawiamy, jest zabezpieczenie rolnictwa,

które i tak ju tyle ucierpiao od wielkiej klski, gdy tymcza-

sem sposób tu zaproponowany najpierwej dotknby rolnictwo,

bo tam, gdzieby znaleziono bydo, wszystkoby wzito. Potrzeba

tu koniecznie ulg dla rolnictwa wynale; trzeba wocian
czy odrabiajcych paszczyzn, czy czynsz opacajcych, z tego

prawa wyczy, a w rekwizycyi samej w ten sposób post-

powa, aby naprzód zabiera bydo do robocizny niepotrzebne,

zacz od skopów, a potem dopiero przej do byda, które od

rolnictwa odj potrzeba. Popieram take wniosek kolegi l-
skiego, aby bya przyjta pewrna zasada, e np. choby 1

/s cz
ogóem biorc byda w rekwizycy zajt zostaa, gdy z do-

wiadczenia mog mówi, jakie naduycia dziej si przy tych

rekwizycyach. U mnie nakazano dostawi woy; bdc ich

pozbawiony, posaem w zastpstwie inne bardzo pikne by-

do; w odpowiedzi przysa mi komisarz obwodowy 10 ydów
na egzekucy«.

IW. Radca Stanu Lewiski: »Do gosu przemawiajcych
za tym projektem jako rekwizycyjnym t jedn mam tylko

doda uwag; gdyby Izba przyja zasad repartycyi podug
dymów, atwo moglibymy by wystawieni na ten przypadek,

iby potrzebna liczba byda nie zostaa zebran: nie wiemy
bowiem, jak daleko dziaanie tego prawa rozcign bdzie
mona; zalee to bdzie od porusze wojennych. Uwaga, któr
JW. Dembowski podawa, aby naprzód brane byo bydo do

roli niepotrzebne, ju jest w projekcie wyrazami: baczc na
potrzeb gruntow — obje ta «.

JW. Slaski : » Nie upieraem si nigdy przy zdaniu mojem,

lecz obowizkiem jest prawodawcy takie prawa stanowi, iby
nietylko nie byy z krzywd niczyj, ale nadto eby miay
w sobie samych rkojmi, e bd bez krzywdy wykonywane.
Jeeli w wykonaniu prawa o rekwizycyi zboa zdarzyo si
peno naduy, to Reprezentacya nie miaa czasu w prawie

im zapobiedz; tu przeciwnie wszelkie naduycia bd win
nasz. Jeeli Rzd nie chce przyj za zasad brania 1

/3 czci
woów dlatego, e moeby nadto byda zajto, moe przyj
za zasad y6 , yi0 ; im mniej, tern lepiej; wszake ju co do

czci woówT zajtych przed uchwalonem przez nas prawem
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ju rozkad nastpi: nie jest to rzecz tak trudna. Wocian
take naleaoby wszystkich wyczy; oni i tak z pooenia
swesro tyle doznali ucisków i pokrzywdze. Dziel opini ko-

legów Modliskiego i Dembowskiego, którzy faktami dowiedli,

e przy rekwizycyi zboa wielkie poczyniono niesprawiedli-

woci. Jeeli mamy nasz troskliwo zaspokoi, wyznaczy
nam naley nadzór obu Izb«.

JW. Nakwaski: »Na sesyi onegdajszej czyem si z zda-

niem z koleg Posturzyskim i sdziem, e trzeba koniecznie

zasad pooy, lecz po gbszym rzeczy rozbiorze i po sy-

szanych tu wiatych gosach widz, e jest niepodobiestwo

jakkolwiek ustanowi zasad. Gdyby przyjta bya zasada

bra jedn sztuk byda z 14 dymów, natenczas na cay kraj

wypadoby 23.000 sztuk. Podobnie inne proponowane tu za-

sady obejmuj w sobie trudnoci nie do przeamania. Projekt ten

jest rekwizycyjny i jako taki uwaany by powinien. Sysze-

limy tu, aby podug statystyki (u)oono rozpisy; wiemy, jak

ta statystyka bya ukadan(a). Wójci gmin wicej arty sobie

z tego robili, ni starali si Rzd w tej mierze owieci, a i tak

teraz statystyka ta bardzo si zmieni musiaa Dla zaspokojenia

za troskliwoci niektórych kolegów, aby naduy nie byo,

chocia to waciwie do art 3-go naley, wspomnie tu musz,
e monaby postanowi, i rozpisy przez komitety obywatel-

skie uskuteczniane by maj; wszelkich za niedogodnoci uni-

kn tu nie mona, jak np. suszny jest przepis, iby ci, którzy

nie posiadaj byda, nie dawali go, lecz suszny jest do tych

tylko, którym bydo wypado, lub nieprzyjaciel go zabra; ci

za, którzy bydo wyprzedali, sprawiedliwie powinniby by
pocignici do dostawienia pewnej iloci byda. Lecz trudno

to wszystko w prawie umieszcza; trzeba tylko si zgodzi

na ogóln zasad, e to jest rekwizycya, w wykonaniu za
spuci si na komisarzy obwodowych i komitety obywa-

telskie^

JW. Lempicki: »Uwaam, e w tym artykule okazuje si,

i to jest rekwizycya, która ma by wykonywana ze wzgl-
dem na potrzeby gruntowe; nie jest jednak powiedziane, kto

ten wzgld bdzie mia; trzeba wic wzmiank tu uczyni

o komitecie obywatelskim, o którym wspomina art, 3ci«.
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JW. Szaniecki: »Projekt ten jest rekwizycyjny. Wiemy,

w jakim stanie kraj nasz si znajduje. Gdybymy przyjli za-

sad repartycyi, na caym kraju rozcignbymy j powinni;

lecz nie wiemy, wiele obwodów bdzie w naszej mocy; zale-

e to bdzie od porusze nieprzyjacielskich ; adna wic re-

partycya przyjt by nie moe; okolicznoci s naglce; tam

gdzie si znajdzie, zajmowa trzeba. Dodatek, e wsie, w któ-

rych niema byda, uwolnione by powinny od rekwizycyi, jest

zbyteczny, bo jake wzi, gdzie nic niema; lecz nader wana
i jedyna przyj si dajca zasada jest zawarta w projekcie

w tych wyrazach: baczc na potrzeb gruntow. Co do

wocian, wiemy, e maj swoje inwentarze, swoje zaogi; nie

trzeba ich z prawa wypuszcza: skoro okae si, e maj wi
cej, ni dostateczn ilo byda na potrzeb gruntow, mona
ich od rekwizycyi wycza? Trzeba si w tern spuci na

urzdników; jeeli s niegodni zaufania, to lepiej ich wszy-

stkich oddali, anieli takie zabezpieczenia w prawie robi.

Na z wiar niema zabezpieczenia, trzeba si spuci na

uczucia, na zaufanie urzdników, które w nich Rzd pooy,
e wrykonaj to prawo podug istotnego jego ducha. Sdz, e
art. 2-gi utrzyma si powinien w pierwotnej redakcyi z opu-

szczeniem tylko ostatniego peryodu«.

JW. Klimontowicz : »Dyskusya nad tym projektem tak dugo
si przeciga, jak gdybymy byli w pokoju, jak gdyby kraj by
wolny od nieprzyjaciela. Mówimy tu o zasadach, o sposobach

nieucienia wacicieli; zastanawiamy si, czy wocianie maj
pod to prawo by pocignici, czy nie, a zapominamy, e nie-

przyjaciel na karku, e stolica w ywno nieopatrzona, zapo-

minamy, jak naga jest potrzeba uchwalenia obecnego prawa.

Od zaopatrzenia w ywno zaley mono bronienia obl-

onego miasta. Ta okoliczno najwicej nasz uwag zaj
powinna. Oto Rzd Narodowy w wykonanej w czci ju tej

rekwizycyi stara si jakkolwiek repartycy zaprowadzi;

moemy mu przecie zaufa, e i dalsz rekwizycy ile mo-

noci z jaknajwiksz sprawiedliwoci wykona. Pamitajmy,

e potrzeba usprawiedliwia gwatowno rodka. Prosz JW.
Marszaka, aby si zapyta, czyli ten artyku tak, jak jest zre-

dagowany, Izba przyjmuje ?«

JW. Jaboski: »Nie dziel zdania kolegi Szanieckiego, aby
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rekwizycya bez adnego zostaa skutku, skoroby zasada repar

tycyi przyjt zostaa, i owszem, przeciwnie, rozumiem, aby

wzi tyle tylko byda, ile zbywa od potrzeby gruntowej, trze-

baby zesa Komisye na miejsce, aby si o tej potrzebie prze-

konay. Prociejsza jest daleko zasada powiedzie, e z 10 lub

ilu dymów jedna sztuka byda ma by dostawiona. Komisarze

obwodowi posiadajcy spisy szarwarkowe atwo uo list, ile

ma da która wie; te t\lko wycz, które wcale byda
teraz nie maj. Co do wocian paszczynianych, jestem za

uwolnieniem ich od tego prawa, lecz czynszownicy równie, jak

waciciele gruntowi, mog by pocignici do dania byda
w rekwizycy«.

JW. Biernacki: »Róni si w zdaniu z koleg Szanieckim'

który da wypuszczenia ostatniego peryodu artykuu 2-go.

Prawodawcy usiowaniem by powinno nietylko, aby prawo

byo sprawiedliwe, ale nadto, aby susznie byo wykonywane.

Gdyby nam Minister spraw wewntrznych zarczy, e da

w tym duchu objanienia, polegbym na jego zapewnieniu

i zgodzibym si na wykrelenie tego peryodu, lecz jeeli JW-
Minister tego nie uczyni, dodatek ten jest koniecznie po*

trzebny«.

IW. Marszaek: »Bezpotrzebnie tak bardzo si rozszerzamy

w dyskusyi, nad kwesty, czy ma by przyjta zasada rekwi-

zycyi, czy rozkadu, gdy dawniejsza ju uchwaa z 7 lutego

dostatecznie objawia, e Rzdowi suy prawo z wszysikich

czci kraju napadem nieprzyjaciela zagroonych uprowadzi
wszelkie bydo, zapasy ywnoci, dobytki, cay za kraj z tej

strony Wisy jest teraz zagroony najciem nieprzyjaciela; nie

wolno() wic Rzdowi na tej zasadzie uy sposobówr rekwi-

zycyi na zaopatrzenie Warszawy w potrzebn ywno! Arty-

ku, który tu odczytam, posuy na poparcie twierdzenia mo-

jego: *>W takowych czciach kraju Rzd Narodowy upowa-

niony zostaje do uycia wszelkich rodków celem zniszczenia

dróg, mostów, przepraw, skadów i zabudowa, któreby nie-

przyjacielowi postp lub odwrót uatwiay. Równie mocen

bdzie Rzd kaza uprowadza z takowych okolic wszelkie

zapasy ywnoci, dobytki, sprzaje i usuwa ludno do miejsc

tym celem wskazanych, w czem wszystkiem dziaanie Rzdu
nie moe by ograniczone adnymi przepisami praw o wa-
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snoci i wolnoci osobistej stano\vicych«. A zatem Rzd. ma
prawo uprowadzi z czci kraju przez nieprzyjaciela zagro-

onych 12.000 woów do Warszawy. Nie idzie wic tu ju o to,

czy ma by rekwizycya, ale idzie raczej o obmylenie rodków
wynagrodzenia tej rekwizycyi, t. j. ocenienia byda i zapa-

cenia. Ta jest gówna zasada, nad któr zastanawia si po-

winnimy«.

JW. Chodecki : »Tak jest gwatowna potrzeba kraju, e nad

tym projektem dugo zastanawia si nie moemy; chciabym

tylko, poniewa nie wszyscy maj zaufanie w wadzach admi-

nistracyjnych, aby ukadanie rozpisów naleao do komitetów

obywatelskich, a egzekucya do komisarzy obwodowych. Su-

sznie take powiedzia kolega Szaniecki, e ostatni peryod

tego artykuu jest niepotrzebny, gdy tam, gdzie niema, bra
nie monacc

JW. Chomentowski: »Zaproponuj tu zmian w redakcyi

nastpujc:
»Poprzednim artykuem wyraone bydo dostarczone by

ma przez obwody, które w miar okolicznoci bd mogy by
do tego obowizku pocigane z uwag na potrzeb gruntow
i wocian przez komitety obywatelskie zwróci si powinna

i za rozpisem etc.«

Przy tej poprawie ostatni peryod tego artykuu moe by
o puszczony «.

JW. Szaniecki: »Wyraz: dostawa zachowany by nie

moe, bo jeeli bdzie dostawa, sposób rekwizycyjny upada,

a zamieniby si w system repartycyi. Przyznaj koledze Ja-

boskiemu, e atwiej jest rozoy na dymy, jak zabiera

tam, gdzie jest, ale majc wzgld na potrzeb gruntow; lecz

przypuszczajc rozkad na dymy, trzeba mie pewn ilo dy-

mów, gdy mamy pewn ilo potrzeby; e za nie moemy
mie pewnej iloci dymów, bo to zaley od okolicznoci wo-

jennych, adnych rozkadów7 przypuszcza nie mona; trzeba

ten pobór zostawi roztropnoci wadz, które si nim zajm.

Zgadzam si zupenie na podan przez koleg Chomentow-
skiego redakcy, która zaspokoi powinna wszelkie dania«.

JW. Dembowski: »Nie masz tu dyskusyi co do repartycyi,

bo ta przy rekwizycyi zachowan by nie moe; mówimy
tylko o rodkach zmniejszenia uciliwoci tej rekwizycyi. Ko-
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lega Chomentowski proponowa w tym celu redakcy. Ja wy-

znam szczerze, ze nie pokadam tak wielkiego zaufania w ko-

mitetach obywatelskich, bo obywatele cigle w nich nie za-

siadaj, lecz czsto bardzo si oddalaj; zreszt nale do

nich tacy, którzy, aby si uchyli od wojska, podjli si tej

posugi, lecz adnych wiadomoci miejscowych nie posiadaj.

Dzisiaj Komisarze obwodowi nie s tego rodzaju co dawniej,

bardzo s przeczyszczeni przez przeszego i teraniejszego

Ministra spraw wewntrznych. Zasuguj oni na zaufanie tern

bardziej, e na nich ciy odpowiedzialno i e oni maj wi-
cej wiadomoci. Jestem wic za tern, aby oni ca t czynno
uskuteczniali pod odpowiedzialnoci«.

JW. lski: »Art. 7 my tego projektu przekonywa mnie,

e przedmiot ten nawet do Izb przyprowadzony by nie po-

winien, bo ju Rzd d. 16 lipca wryda w tej mierze postano-

wienie. Jest to podobny przypadek, jak z zasikami dla wo-
cian, kiedy wydano poow zamierzonej sumy, t. j. 500.000,

zadano od nas prawa, a potem, jak si z rachunku pokazuje,

wicej ju nie wydano. Kiedy wic prawo to ju jest w egze-

kucyi, cofam wic mój wniosek; uwaam jednake, e to na

przyszo miejsca mie nie powinno«.

JW. Marszaek: » Przystpimy teraz do zadecydowania, czyli

redakcya JW. Chomentowskiego ma by przyjta«.

JW. Lempicki odczyta swoj redakcya. (Nie zoy).
JW. Wyk: »Projekt ten prawdziwie woowym postpuje

krokiem; dyskutujemy nad artykuami, kiedy potrzeba, aby

bydo ju byo zabrane. Syszymy tu wnioski, jaka cz byda
ma by zabrana, eby miano wzgld na potrzeb gruntow;

lecz ja rozumiem e jedna jest tylko zasada rekwizycyi: za-

biera tam, gdzie jest«.

JW. Zwerkowsks: »Kiedy kolega iaski wniosek swój cofa,

nie mam potrzeby odpowiada na niego, tern bardziej, e ju
ta okoliczno onegdaj wyjanion zostaa. Co do wniosku ko-

legi empickiego, aby komitety miay udzia w rozpisach, to

ju jest w redakcyi projektu objte, gdy powiedziane jest: e
dostarczone by ma przez obwody. A e w kadym
obwodzie jest wadza zwana komitetem obywatelskim, wic
ta si zajmie rozpisem, a komisarz obwodowy go wyegze-

kwuje. Zreszt jest to tak maa okoliczno, e nie warto na-
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wet nad tern dyskutowa; lepiej byoby bez zmiany ten projekt

przyj«.
Tu zewszd day si sysze gosy, aby zaraz na

cay projekt wotowa, nie czynic w nim adnych
poprawek. Wskutku tego JW. Marszaek poda kwesty: Kto
jest zdania, aby wotowa na projekt tak jak jest

wniesiony, powsta raczy.

Znaczna bardzo wikszo powstaa. Zrobiono

jednake uwag JW. Marszakowi, e wypada niektóre

przynajmniej wyrazy w tym projekcie zmieni, co

byo powodem, i w ten sposób przemówi JW. Marszaek:

» Bdziemy wotowa nad projektem, który w zasadach gó-

wnych zmienionym by nie moe; niektóre wszake wyrazy

odmieni w nim wypada, tak jednak, eby przez to natura

myli si nie zmienia. Odczytam wic cakowity projekt, abymy
te drobne zmiany w nim zaprowadzili^.

Wstp i a r t. 1-s z y w niczem niezmienione po-

zostay; w 2-g im za artykule ostatni peryod nastpu-

jcej uleg zmianie: Tam za, gdzie ani byda, an i o wiec
niema, dostawa dan nie bdzie. W a r t. 3-c i m do-

dano tylko wyrazy, które, jak JW. Klimontowicz na pocztku

posiedzenia owiadczy, przez pomyk opuszczone zostay:

i podug cen miejscowych oznaczony. W a r t. 4-tym

JW. Marszalek zwróci uwag na to, e powiedziane jest, i
komitet wyda obligacye, kiedy opuszczony zosta artyku, który

wzmiankuje o tyme komitecie. JW. Woowski owiadczy, i to

jest bd przepisujcego, gdy powinno by: Rada municy-
cypalna. JW. Chomentowski uwaa, e nie mona mówi,
e na warto dostawionego byda wydane bd obliga-

cye, gdy i na warto tego, któreby w drodze wypado,

a tern samem niedostawione zostao, obligacye wydane by
winny. Opuszczono zatem ten wyraz z reda k cv i

1
).

Wskutku tych zmian pocztek art. 4-go brzmi jak nastpuje:

»Na warto wedug poprzedniego artykuu

*) W dwóch egzemplarzach tej uchway w allegatach figuruje nie-

mniej wyraz: dostawionego; podobnie w wydaniu Zbioru uchwal
przez Zwierkowskiego str. 2. [P. W.].
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oszacowanego byda Rada municypalna miasta
Warszawy wyda obligacye etc.«

W dalszych artykuach adnych ju zmian
nie robiono, i projekt cay jednomylnoci
przyjty.

JW. Nakwaskl: »Wiadomo, e Rzd ju znaczn ilo woów
zabra w rekwizycy, ale na zasadach poprzednio podanego

projektu; taksa wic dopiero nastpowaa w Warszawie przez

komitet do tego wyznaczony. Przybyli obywatele z Województwa
Mazowieckiego uskaraj si, e zbyt tanio zostay oszacowane

woy. Wnosz wic, aby Rzd stara si im to wynagrodzi

i zastosowa do uchwalonego dzi prawa«.

JW. Biernacki: »Prawo to obowizuje do caej rekwizycyi

i na przyszo, i na przeszo. Podug pierwotnego projektu

dwa razy szacowano woy; na miejscu i w Warszawie. Teraz,

gdy prawo zapado, obligacye wydawane bd podug osza-

cowania na miejscu«.

JW. Marszaek: »Przy pocztku sesyi zaprosiem JJWW.
panów na jutro na godzin 9 zrana; gdy jednak moe projekt

tak wczenie nie bdzie gotowy, aby si napróno nie scho-

dzi, rozel bardzo rano do JJWW. panów uwiadomienia,

czyli bdzie potrzeba zej si o godzinie 9 zrana. Na posie-

dzenie dzisiejsze Komisyów sejmowych wezw Rzd, aby za-

prosi Gubernatora miasta Warszawy i dowódc Gwardyi Na-

rodowej i którego z jeneraów zajmujcego si obron War-
szawy, aby rad swoj przyoyli si do udoskonalenia pro-

jektu. Sesya solwuje si do dnia nastpujcego na godz. 12

w poudnie; obradowa bdziemy w Izbach poczonych.
Porzdek dzienny: Regulamin Izb i podzikowanie
narodowi wgierskiemu «.

W. hr. Ostr(owski).
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Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 4 sierpnia

1831 roku.

Po zebraniu si Czonków Izby Poselskiej JW. Marszaek

zaprosi JW. Zwierkowskiego, aby w zastpstwie Sekre-

tarza raczy odczyta list obecnoci. Obecnymi byli (86):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

lski. Wiktor uniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JJWW. Fra. Jaboski. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JW. Antoni

Libiszewski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Ludwik empicki. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Bonawen-

tura Niemojowski. Marcin Radoski. Stan. Kaczkowski. Floryan Suchecki.

Kantorbery Tymowski. Wad. hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Antoni Rembowski. Stan.

Miczyski. Alojzy Biernacki. Józef Ziemicki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Ksawery hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Poletyo.

Tomasz br. Wyszyski. Feliks Doliski.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Pawe Grbczewski. Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Wincenty

Chemicki.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Jan Rostworowski. Szczepan winiarski. Jakób

Okcki. Antoni Plichta. Fra. Dbrowski. Ignacy Starzyski. Adam u-
szczewski. Franciszek Trzciski. Eugeni Subicki. Józef Kretkowski. Józef

Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Oharzewski. Jakób Piotrowski. Dominik

Krysiski. Józef Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Lu-

dwik Lutostaski. Fra. Woowski. Wojciech Chodecki. Antoni Zawadzki.

Walenty Zwa.
Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Wad. Zawadzki. Ignacy Wyk. Józef hr. Maachowski. Teo-

dor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Fra. Obniski. Feliks Gumowski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-

toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki.

Wincenty Gawroski.
Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.
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Z Województwa Woyskiego. Posowie: JJWW. Narcyz

hr. Olizar. Ksawery Godebski. Stan. hr. Worcell.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Ksawery Sabbatyn. Amancyusz Zarczyski. Aleksander Ber-

natowicz Henryk Nakwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Daniel

Tchorzewski. J[ózef] Bohdan Zaleski.

JW. Marszaek: »Mielimy dzisiejsze posiedzenie zacz
od poczenia si z Izb Senatorsk, i Senat ju na nas ocze-

kuje; gdy wszelako wskutek podanego wczoraj przez JW. Nie-

mojowskiego wniosku Komisye wygotoway projekt wzgl-
dem wyznaczenia delegacyi majcej si naradza
z Rad wojenn, w przedmiotach cigajcych si
(do) obrony i zaopatrzenia stolicy we wszystkie po-

trzeby, gdy projekt ten, ile z objawionych wczoraj gosów
sdzi mona, zapewne wikszoci przyjty bdzie, od dysku-

syi nad nim zacz nam wypada, aby Senat przed poczeniem

si móg go zatwierdzi, a na przypadek odrzucenia go, abymy,
poczywszy si i wzgldem niego zaraz wyrzekli. Zaczniemy

wic od tego projektu, ile e spodziewam si, i dyskusya nad

nim dugo nie potrwa. Zapraszam J W. Z w i e r k o w s k i e g o

do odczytania projektu«.

JW. Zwierkowski (czyta):

»Izba Senatorska i Izba Poselska na wniosek Komisyów
sejmowych i po wysuchaniu ich zdania, zwaywszy prze-

wane okolicznoci, w jakich si stolica z powodu zblienia

nieprzyjaciela znajduje, uchwaliy i uchwalaj, co nastpuje:

Art. 1. Do Rady wojennej miasta stoecznego Warszawy
w stanie oblenia zostajcego Izba Senatorska i Izba Po-

selska wybior z grona swego Delegacy z trzech Czonków
zoon, t. j. z jednego Senatora i dwóch Posów lub Depu-

towanych.

Art. 2. Delegacya powyszym artykuem oznaczona znie-

sie si niezwocznie z Gubernatorem miasta Warszawy i wspól-

nie z nim i Rad wojenn naradza si bdzie w przedmiotach,

cigajcych si do obrony i zaopatrzenia stoiicy we wszystkie

potrzeby.

Art. 3. Z czynnoci swoich zdadz delegowani w swym
czasie we waciwych Izbach raport; w wanych za okoliczno-
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ciach Delegacya winna bdzie odnie si do decyzyi Izb sej-

mowych.
Art. 4. Wykonanie niniejszej uchway poleca si Prezy-

dujcemu w Senacie i Marszakowi Izby Poselskiej «.

JW. Marszaek: » Jeeli projekt ten jednomylnie przyjty
zostanie, wic niema potrzeby wotowa na niego«.

JW. Niesioowski: »Materya jest wana i trzeba wotowa.
Ja sam jestem przeciwnego zdania, albowiem, kiedy caego
kraju obron powierzylimy Naczelnemu Wodzowi, nie naley
wglda w jego czynnoci. On znajdzie osoby, którym obron
stolicy powierzy«.

JW. Niemojowski: »Stosownie do decyzyi Izby Rzd Naro-

dowy wezwa na Rad Komisye, Gubernatora, dowódc Gwar-
dyi Narodowej i Ministra wojny. Rzd Narodowy, nie zrozu-

miawszy wniosku i myli Izby, rozumia, i zamiarem jest

naszym wdawa si w czynnoci wojenne, i zawiadomi Komi-

sye sejmowe, i ju przez Naczelnego Wodza wyznaczona
jest Rada wojenna, która ma radzi w przedmiotach ciga-
jcych si do obrony i zaopatrzenia stolicy, i wezwa Komisye,

aeby, jeeli im si zdawa bdzie, wyznaczyy z grona swego
czonków do tej narady wojennej w iloci, jak za stosown
uznaj, podobnie jak wyznaczona bya delegacya do walnej

Rady. Komisye po obszernych dyskusyach przychyliy si do

wniosku tego i pogodziy go z myl wniosku mojego, który

teraz pod wiato Izby poddaj. Z wyrazów wniosku tego po-

kazuje si, i nie chodzi tutaj o tamowanie dziaa Rady wo-

jennej i mieszanie si w czynnoci Wodza Naczelnego, lecz

e to jest tylko, i tak nazw, stra i kontrola, czy jakie po-

trzebne rodki pominite nie bd; we wszystkich za waniej-

szych wypadkach Delegacya ta winna si odnosi do decyzyi

Izb obudwóch. Zarzut wic przez JW. Niesioowskiego uczyniony

jest niestosowny, bo tu nie jest zamiarem naszym ani zaufania

przez Naród w Naczelnym Wodzu pooonego osabia, ani

wdawa si w operacye wojenne i inne czynnoci tej Rady
z gosem stanowczym«.

JW. lski: »Wanie dlatego, e dnia wczorajszego na

Komisyach zwrócona bya uwaga, aby wybra si majca dele-

gacya w naradach nie miaa stanowczego gosu, a to na tej

zasadzie, e Izba prawodawcza nie ma monoci mieszania

Dyaryusz T. VI. 14
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si do dziaa wadzy wykonawczej, tym czasem widz, i
w art. 2-gim projektu tego linia demarkacyjna nie dosy jasno

jest oznaczona, czyli Delegacya ta ma mie w naradach gos
doradczy, czyli te stanowczy? Radzibym, aby ta wtpliwo
wzgldem gosu w naradach wyjanion bya, bo jeeli Dele-

gacya ta ma mie w naradach gos doradczy, jestem za pro-

jektem, jeeli za stanowczy, owiadczam si przeciwko pro-

jektowi. W drugim bowiem razie czonkowie ci, bdc czonkami
wadzy wykonawczej, przyjmowaliby niejako obowizek i prawa

komitetu obroczego; chciabym zatem, aeby wyranie powie-

dzie, e Czonkowie ci w Radzie wojennej zasiada bd
z gosem doradczym«.

JW. Szaniecki: »Dla zaspokojenia troskliwoci JW. Niesio-

owskiego wypadaoby przynajmniej co do tego punktu odczy-

ta danie Rzdu Narodowego. Tam si przekonamy, e wy-

znaczenie podobnej delegacyi od Izb jest yczeniem Ministra

wojny, a zatem tego, który jest na czele Rady wojennej; uwa-

a on, owszem, e Izby maj prawo kontrolowa i interesowa

si wszystkiem. Nie sdz wic, aby wyznaczony komitet by
przeszkod czynnociom wojennym; owszem, bdzie pomoc,
a bdc niejako wypywem z Izb, bdzie Izby zawiadamia

o stanie, w jakim si stolica znajduje, abymy w czasie swoim

mogli jej przyj w pomoc z potrzebnemi prawami. Na to zgo-

dziy si wczoraj Komisye jednomylnie, i sdz, e przedmiot

ten dalszej dyskusyi ulega nie powinien «.

JW. Marszaek: »Oto s wyrazy odezwy Rzdu Naro-
dowego 1

): »... Z tego wzgldu proponowa Minister wojny, do

którego opinii Rzd si zupenie przychyli, aby, zamiast oso-

bnego komitetu [albo z tego komitetu], Izby delegoway kilku

Czonków do rzeczonej wyej Rady wojennej tak, jak to miao

*) Pocztek tej odezwy — wedug allegatów— brzmia: [WWarszawie
dnia 3 sierpnia r. 1831.

»Rzd Narodowy do JW. Marszaka Izby Poselskiej.

Odebrawszy wezwanie JW. Marszalka Izby Poselskiej z daty dzi-

siejszej, aby poleci Gubernatorowi i Dowódcy gwardyi Narodowej miasta

Stgo Warszawy znajdowanie si na posiedzeniu dzisiejszym Komisyi Sej-

mowych, naradzi si majcych nad projektem do komitetu z obu Izb

wybranego, gwoli obmylenia rodków obrony stolicy; zasignwszy zda-

nia obecnego wanie na posiedzeniu Rzdu Ministra Wojny ma honor

za porednictwem JWgo Marszaka owiadczy Izbie co nastpuje:
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miejsce w Radzie wojennej nadzwyczajnej d. 27 lipca odbytej.

I tu zwróci jeszcze uwag Izb Rzd Narodowy ma sobie za

obowizek, e liczba tych delegatów powinna by bardzo ogra-

niczona przez wzgld na potrzeb zachowania najwikszej

tajemnicy «.

Wic Rzd Narodowy i Minister wojny zgadzaj si,

aeby nie oddzielny komitet by postanowiony, ale aby Czon-
kowie z Izb do tej Rady delegowani byli«.

JW. Niesioowski: »Jeeli art. 2-gi podug uwagi JW. l-
skiego poprawionym zostanie, wtedy przeciwny projektowi nie

jestem, bo gdyby osoby cywilne miay mie na Radzie wojen-

nej gos stanowczy, bybym zawsze projektowi temu przeciwny,

gdyby tylko przeszkadzali^.

JW. Marszaek: »Upraszam JW. lskiego o odczytanie

redakcyi art. 2-go stosownie do uwagi przez niego przyto-

czonej «.

JW. lski: »Art. 2-gi. Delegacya powyszym artykuem
oznaczona zniesie si niezwocznie z Gubernatorem miasta

Warszawy i wspólnie z nim i Rad wojenn naradza si
bdzie w przedmiotach cigajcych si do obrony i zaopa-

trzenia stolicy we wszystkie potrzeby, majc atoli w tej Radzie

jedynie gos doradczy«.

JW. Zwierkowski : »Poniewa w tym artykule uyto wy-

raenia: naradza si — projektowany dodatek wcale jest

niepotrzebny. Gdyby byo wyraone: stanowi — byoby co

innego, i nie miabym nic przeciwko temu dodatkowi. Przez

stanowienie podobnej delegacyi, chce tylko Reprezentacya wie-

dzie o przedsibranych rodkach wzgldem obrony, a w wa-

nych okolicznociach mie wczesn wiadomo, aby przyj
moga w pomoc z siami moralnemi, jakie zaleca i da

Wskutku uchway Izb z d. 24: stycznia kierunek siy zbrojnej na-

ley wycznie do Naczelnego Wodza, a zatem do niego naley i obmy-
lenie rodków obrony Stolicy. W tym celu Wódz Naczelny ju od nieja-

kiego czasu wyznaczy pod prezydency Gubernatora Rad wojenn,
trudnic si tym przedmiotem. Izby s wadz prawodawcz. Wadza
wykonawcza jest podzielona midzy Rzd Narodowy i Wodza Naczelnego,

i w niej Izby adnego udziau bra nie powinnyby, unikajc zamieszania

przyjtego raz systematu rzdowego co do separacyi wadz. Sejm jednak

ma niezaprzeczone prawa kontroli«... [Dalszy cig w tekcie. P. W.].

14*
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Wódz Naczelny w czasie zwoania Rady nadzwyczajnej. Ten

jest gówny cel stanowienia tej Delegacyi«.

JW. Jeowicki : »Pozwol szanowni koledzy powiedzie kilka

sów co do ogóu. Po uczynionym wczoraj wniosku spodzie-

waem si, e projekt ten bdzie obszerniejszy i wicej arty-

kuów zawiera; spodziewaem si, e bdzie nam szo, aby

by wskazany sposób do bezporedniego wspódziaania. Tego

rodzaju uczestnictwo nadaoby wicej sprystoci, anieli ci

Czonkowie, którzy z gosem doradczym zasiada, a Izbie do-

nosi bd. Do tego zdaje mi si, i projekt ten nie odpowiada

myli wniosku JW. Wartskiego, który mówi, e idzie tutaj

o bezporednie wspódziaanie w obronie Warszawy i o czynne

radzenie w sprawie ogólnej«.

JW. Rostworowski: »Winienem objani koleg JW. Jeo-

wickiego, e wanie na wczorajszem posiedzeniu Komisyów

t sam uwag nasz kolega Szydowiecki sprostowa w ten

sposób, e wanie otwarte s listy u Gubernatora, w których

codziennie zapisuj si ci, którzy osobicie, bezporednio, bro-

ni chc Warszawy«.

JW. Jeowicki: »Ja wiem, e kady z nas gotów jest dzieli

niebezpieczestwo, ale tu idzie o rozdysponowanie naszych

osób tak, abymy zawsze w tern dziaaniu ile mona byli naj-

uyteczniejsicc

JW. Marszaek: »Porzdek rzdów reprezentacyjnych od

tego zawis, eby midzy wadzami byo stae rozgraniczenie. My
jestemy wadz prawodawcz; suy nam przeto prawo kon-

trolowania wadz wykonawczych w dopenieniu praw, które

stanowimy, ale nie moemy wdziera si bezporednio w wa-
dz wykonawcz i takow kierowa. Zaprojektowana Delega-

cya bdzie bardzo uyteczna, o ile bdzie miaa dozór nad

rodkami obrony stolicy; lecz nie wypada nam bra na siebie

uskutecznienia tyche rodków. Wolno jest kademu z nas

dziaa z osoby, jeeli chce dziaa jak onierz; wolno jeszcze

jest dziaa kademu z nas jako gorliwemu obywatelowi, ale

jako Czonkowi Izby Poselskiej dziaanie nasze ogranicza si
powinno dozorem i rad«.

JW. Modliski: »Wanie do wyjanienia JW. Marszaka
potrzebaby z wiksz pewnoci to wykaza, czyli kady
z nas ma prawo nalee do podobnego dziaania, bo gdyby
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tak byo, Izba staaby si wkrótce rozprzon; ja za rozu-

miem, e kady z nas nie zaley od woli swojej, ale od woli

Izby«.

JW. Marszaek: »Mówic, i nam wolno prywatnie peni
sub onierza, oczywicie, em przez to rozumia: w chwi-

lach wolnych od obrad — gdym rozróni powinnoci

obywatela od powinnoci Posa. Wszake bdziem mieli czas

na jedno i na drugie. Sesya solwuje si zwykle o godzinie

3-ciej, kady wic po krótkim obiedzie moe wzi karabin na

rami, i na okopy, walczy z nieprzyjacielem i wróci dnia

nastpnego na sesy«.

JW. Nemojowski : »Redakcya przez JW. lskiego proje-

ktowana ubliaaby godnoci Izby Poselskiej i gdyby przyjt
by miaa, lepiej cay projekt odrzuci. Nie rozumiem, jak

w naradach mona mie gos doradczy. Jeeli w decyzyi ma
si mie gos doradczy, to wcale co innego. W naradach mie
gos doradczy to jest nie do pojcia, i wcale nie rozumiem,

jaka myl w tern by moe«.
JW. Chomentowski: »Jabym redakcy artykuu tego w ten

sposób proponowa, e komitet ten przedsibrany w naradach

atentowa bdzie«.

JW. Morozewicz: »Mona by jednego zdania co do rzeczy,

a rónego co do wyraenia. Komitet ten moe w naradach

zasiada, a w nich mie gos doradczy«.

JW. Klimontowicz : »Albo ustanówmy t Delegacy, albo

dajmy pokój wszystkiemu. Jeeli mamy stanowi, stanówmy

jak naley, jak godno Izby wymaga bez jej upodlenia. Gdy-

bymy delegatów naszych wysali z gosem doradczym, zrobi-

libymy ich w Radzie wojennej nic nieznaczcymi. Ubliaoby to

powadze Izb, które maj wadz królewsk i s wysz wadz
nad wszystkie w kraju. Jeeli dlatego, aby sekret by zacho-

wany, mamy do tej Delegacyi wybra 3 Czonków, jak Rzd
Narodowy yczy, wybierzmy ich z wadz innym czonkom
tej Rady równ, aby z nimi wspólnie radzi, wspólnie o wszy-

stkiem decydowa mogli. Wszake Rada ta skada si bdzie

z wicej zapewne jak trzech Czonków, bo moe najmniej

z szeciu lub wicej, to choby delegaci nasi byli w zdaniu

im przeciwni, wikszo kresek zawsze na ich stron prze-

way. Dla nas zawsze bdzie ta korzy, i w kadym razie
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Czonkowie ci bd mogli Sejm zawiadomi o niebezpiecze-

stwie; oni bowiem bd niejako plenipotentami naszymi, któ-

rych obowizkiem bdzie czuwa nad spraw publiczn. Jestem

wic zdania, aeby przez JW. Wartskiego uczyniony wniosek

przyj bez adnej odmianya.

JW. Wyk: »Zdaje mi si, e tym delegatom ani gosu
stanowczego, ani doradczego da nie mona. Gdyby mieli gos
stanowczy, ten byby przewany, zwaszcza, gdy im bdzie

zostawiona mono odwoania si do Izb. Jeeliby mieli gos
(doradczy), nastpi ta sama przewaga przy równej monoci
odwoania si do sejmu. Delegatom tym nie naley da adnej

przewagi; wypada tylko, aeby oni czuwali, kontrolowali i gdy,

uznaj potrzeb, udawali si do Sejmu, a zatem przy naradach

winni by tylko obecnymi bez adnego gosu«.

JW. Nakwaski: »Prosz o odczytanie jeszcze raz caego

projektu, bo teraz zdania mego otworzy nie mog, poczem

zamawiam sobie gos«.

Gosy: » Prosimy o odczytanie i wotowanie!«

JW. Marszaek: »Poniewa wielu Czonków zgadza si z y-
czeniem JW. Nakwaskiego, odczytam jeszcze raz cay projekt

a potem poddam pod decyzy Izby w ten sposób: czyli go

przyjmie bez adnej odmiany, lub nie?«

JW. Marszaek, odczytawszy projekt, poda nastpujc
kwesty:

»K to jest za przyjciem tego projektu bez a-
dnej zmiany, powsta rczyce

Nim przystpiono do zadecydowania, zada gosu JW.

lski: »Prawo chce, eby projekt na trzy dni przed wprowa-

dzeniem go do Izby jej Czonkom by rozdany. Nie stao si

tak z tym projektem, chocia materya ta jest wana. Kiedymy
formalno t pominli, nie naley tamowa dyskusyi dlatego,

e kilkanacie gosów daje si sysze wzgldem wotowania.

Jestem zdania, eby szczególne artykuy projektu tego odczy-

tywa i nad nimi dyskutowac.

JW. Marszaek: »W okolicznociach tak stanowczych, jak

obecne, moe by zbyt naga potrzeba projektu, eby mona
trzy dni si nad nim namyla: tej natury zdaje mi si by
wprowadzony projekt. Ja nie narzucam nigdy nikomu mojej

opinii. Izba decydowa bdzie, czyli yczy sobie zaprowadzi
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jakie zmiany lub nie. Jeeli wikszo okae si za zmian,

rozpoczniemy w tym celu dyskusy; jeeli przeciwnie —
przystpimy do wotowania; to jest cel pooonej przezemnie

kwestyi«.

JW. Jasieski: »Lubo zgadzam si z koleg lskim, e
formy, jakie prawo przepisuje, pominite zostay, proponuj

nastpujce kwestye, które prosibym, aby JW. Marszaek prze-

dewszystkiem podda Izbie pod decyzy. Pierwsza: Czy zga-

dzamy si na zasad projektu tego, a nastpnie, jeeli

ta przyjt bdzie, aebymy projekt ten szczegóo-
wymi artykuami przechodzili «.

JW. Marszaek: »Wic poddam pod decyzy Izby, czyli

zgadza si na przyjcie ogólnej zasady: Kto jest za przy-

jciem zasady, powsta raczy «.

— Prawie wszyscy powstali. —
»A wic zasada projektu prawie jednomyl-

noci przyjt zostaa. Przystpuj do odczytania art.

1-sz ego:

»Do Rady Wojennej miasta stoecznego Warszawy w sta-

nie oblenia zostajcego, Izba Senatorska i Izba Poselska

wybior z grona swego Delegacy z trzech Czonków zo-

on, t. j. z jednego Senatora i dwóch Posów lub Depu-

towanych^

»Zgadza si Izba na przyjcie artykuu I-go bez zmiany ?«

Gosy: »Zgoda! zgoda!«

^Odczytam art. 2-gi: »Delegacya powyszym artykuem
oznaczona zniesie si niezwocznie z Gubernatorem miasta

Warszawy i wspólnie z nim i Rad wojenn naradza si b-
dzie w przedmiotach, cigajcych si do obrony i zaopatrzenia

stolicy we wszystkie potrzeby«.

Kto jest za przyjciem artykuu tego bez a-
dnej zmiany, powsta raczy«.

— Prawie wszyscy powstali. —
»A wic artyku ten prawie jednomylnoci przy-

jty. Odczytam nastpnie ar t. 3-c i: »Z czynnoci swoich zdadz
delegowani w swym czasie we waciwych Izbach raport;

w wanych za okolicznociach delegacya winna bdzie odnie
si do decyzyi Izb sejmowych«.

JW. Jasieski : »W artykule tym nie jest do jasno po-
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wiedziane, kiedy delegowani ci w osobnych Izbach, a kiedy

w poczonych raport zdawa maj?«
JW. Marszaek: »Odpowiadajc na wniosek JW. Jasie-

skiego, niech mi wolno bdzie zwróci uwag, e delegowani

ci w odwoaniu si do decyzyi naszej zdawa b^d raport

w Izbach poczonych; raport za z czynnoci swojej kada
delegacya zda we waciwych Izbach. Ta bowiem rónica wi-

docznie si pokazuje w samyme artykule: wszak powiedziane

est, e: z czynnoci swojej zdadz delegowani w swym cza-

sie i we waciwych Izbach raport, w wanych za okoliczno-

ciach delegacya winna bdzie odnie si do decyzyi Izb

sejmowych. Izby sejmowe s to Izby poczone, wic chyba

dla zupenego wyjanienia wypadaoby doda: Izby sejmowe
pocz o n e«.

JW. Jasieski: »Przez Sejm rozumiem Izb Senatorsk

i Izb Poselsk, które formuj jedno ciao reprezentacyi Na-

rodu. Wic gdyby delegacya ta w oddzielnych Izbach zdawaa
raport, samo si przez si rozumie, i w takim razie jedna

delegacya w jednej, druga w drugiej Izbie winna zdawa ra-

port, a std wypadby rodzaj nieporzdku, boby w jednej Izbie

inny, w drugiej take inny móg by zdany«.

JW. Marszaek: »Niech mi wolno zwróci uwag JW. Ja-

sieskiego, e gdzie idzie o opinie i o widoki na przyszo,
moe zachodzi rónica co do zda, ale gdzie chodzi o rzecz

przesz, dwóch zda rónych by nie moe«.
JW. Nakwaski: »Sdz, e w artykule tym po wyrazach:

w wanych za okolicznociach delegacya winna
bdzie odnie si do decyzyi Izb sejmowych —
wypadaoby doda: na danie jednego nawet z po-

midzy trzech delegowanych. Uwag t tern popieram,

e moe jeden z nich bdzie uwaa potrzeb odwoania si
do decyzyi Izb, a wanie drugim dwom odwoanie to zdawa
si moe niepotrzebnem. Midzy trzema osobami jest to tak

maa wikszo, e nawet jeden gos naszem zaufaniem za-

szczycony powinien na nasz wzgld zasugiwa«.
JW. Marszaek: »Do tego artykuu s projektowane dwie

zmiany, które Izba rozstrzygn zechce. Jedn zmian pro-

jektowa JW. Jasieski, aby tak zdawanie spraw, jako
te danie decyzyi nastpowao w Izbach po-
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czonych, a nigdy w rozczonych. Kto popiera ten

wniosek, powsta raczy «.

— Wikszo powstaa. —
»A wic kade sprawozdanie delegowanych nastpowa

bdzie w Izbach poczonych. Drugi wniosek bardzo wany
i sam potrzeb usprawiedliwiony projektuje JW. Nakwaski.

Kto jest za przyjciem dodatku do art. 3-go: a to na -
danie kadego z tych delegowanych — powsta

raczy«.

Nim rozstrzygnito t kwesty, kilku Czonków zadao
redakcyi tego dodatku w ten sposób: a to na danie
choby jednego z tych delegowanych. Po odczytaniu

tego dodatku JW. Marszaek poda kwesty: Kto popiera

dodatek ten tak zredagowany, powsta raczy«.

Wszyscy powstali.

JW. Marszaek: »Czy projekt ten przyjmie Izba jednomyl-

nie, czy te kto da bdzie wotowania?«

Przed zadecydowaniem zada gosu JW. Jeowicki: »Czyli

jest wol Izby, aeby delegowani ci byli wybrani na zawsze,

czyli te na czas ograniczony, bo aden artyku nie obejmuje

o tern wzmianki. Moemy zrobi nieszczliwy wybór, gdy
nieomylnoci by nie moe«.

JW. Zwierkowski: »Art. 1-szy zaspakaja troskliwo JW.

Jeowickiego. Powiedziane jest, i Rada ta wraz z delegacy

ma czuwa nad stolic w stanie oblenia bdc; wic skoro

niebezpieczestwo oddalone zostanie, i Warszawa przestanie

by zagroon, Rada wojenna ustanie, a tern samem i dele-

gacy «.

JW. Godebski: »Nie mówiem nic przeciwko projektowi;

nie mówiem nic przeciwko artykuom, lecz w tern miejscu

sdz by moim obowizkiem do uwag syszanych kilka sów
dooy. Z tego, co tu mówione byo, monaby sdzi, i
w razie, gdyby nieprzyjaciel zbliy si pod mury stolicy,

zaraz si ta kwestya polityczna rozstrzygnie, e si pod-

damy«.

Gosy: »Nikt tego nie mówi! Nikt podobnie nie utrzy-

mywao
»Czemu nie mamy powiedzie, e si bdziemy bronili

dwa lub kilka miesicy? Ja jestem przekonany, e wybrani
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z Izb Czonkowie bd jak najspryciej dopeniali obowi-
zków swoich, ale czyli nie moe zaj przypadek potrzeby

zmiany? W walce miertelnej, gdzie si bój na mier toczy,

trzeba wszystko przewidzie, i dlatego powinnimy si przy-

chyli do wniosku JW. Jeowickiego«.

JW. Marszaek: ^Odpowiadajc JW. Godebskiemu, czyni

t uwag, i wszdzie jest przyjte, e kto daje nominacy,

moe j cofn, jeeli zaufanie upada. Jeeli wic i ci Czon-

kowie, których wybierzemy, mieliby zawie zaufanie nasze—
czego wszake nie przypuszczam — w takim razie bez adnego
zastrzeenia podobnego w projekcie cofniemy nasz mandat

i innych wy bierzemy «.

JW. Godebski : »Jabym si zapyta, kto bdzie kontrolowa

czynnoci tej deputacyi; wic my chyba bdziemy sdem«.
JW. Jasieski: »Rozumie si, e Izba w wybranych Czon-

kach pooywszy zupene zaufanie, kontrolowa ich nie bdzie,

boby to ubliao godnoci Izb(y), gdyby tych delegatów po-

zwolia komukolwiekbd kontrolowa, Ale spostrzegam inn
okoliczno pominit, i tak: na przypadek saboci lub nie-

monoci zasiadania którego z delegatów, kto ich zastpowa
bdzie ?«

JW. ftlorozewicz: »Nie byoby zbytecznie, gdyby czas dla

tych delegatów by ograniczonym

JW. Godebski: »Bolesno mi jest, e niektórzy Czonkowie
myl moj opacznie zrozumieli. Dalekim jest od tego, aebym
mia ublia godnoci Izby, owszem, sdz, e nie wypada
delegatów kontrolowa. Chciaem tylko, aebymy w ograni-

czeniu dla delegatów czasu znale mogli rkojmi pooonego
w nich zaufania«.

JW. Biernacki: »Nie dziel zdania JW. Godebskiego, aeby
powtarza wybory; to sprzeciwiaoby si zamiarowi zachowania

tajemnicy, do czego mao osób potrzeba. Jestem przeciwko

powtarzaniu wyborów z tego powodu, e nowi Czonkowie
potrzebowaliby zawsze znacznego czasu, zanimby si obznaj-

mili z przedmiotami. Nadto idzie jeszcze o to, aby zmiany

w opiniach nie byo. Jestem za utrzymaniem projektu tak, jak

nam by odczytanym.

Gosy: »Prosimy o wotowanie!«

JW. Wiszniewski : »Popierajc zdanie JW. Godebskiego, do-
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daj, e ani lepe posuszestwo, ani lepe zaufanie nie s wa-
snoci rzdów reprezentacyjnych w narodach wolnych, sprzy-

jaj one bardziej despotyzmowi. lepe posuszestwo trwa

dopóty, dopóki wadza, która rozkazuje, nie zacznie naduywa:
dowodem tego jest nasza rewolucya. Co do lepego zaufania,

to ma granic swoj dopóty, dopóki ci, którzy powierzaj, nie

powezm podejrzenia, bo gdzie idzie o cao Ojczyzny, nie

mona nikomu lepo zaufa. Sdz, aeby kwestya bya podana

nie tak, jak j nam JW. Marszaek poda, ale w ten sposób,

abydeputacya ta dopóty czynno swoj prowa-
dzia, dopóki 10 Czonków Izby nie zadaj jej

z m i a ny«.

JW. Zwierkowski: )>Spodziewa si naley, e wybrani

Czonkowie odpowiedz naszemu zaufaniu. Co do wniosku JW.

Wiszniewskiego, aeby wybory nastpoway na danie dzie-

siciu Czonków, byoby zbytecznem, albowiem zmiana nast-

pi moe na wniosek jednego, jeeli wikszo Izby do tego

si przychylne

JW. Worcell: »Naiey rzecz t uwaa ze stanowiska in-

nego, jak JW. Zwierkowski okreli. Zwykle, kiedy zachodzi

przyczyna zmniejszania zaufania, powody s trudne, nie zale-

ce od cnoty, charakteru osób, ale od nieznajomoci rzeczy,

i powody te tak s powikane, e trudno jest je w Izbie po-

piera; jeeli te s niedostateczne do pocignicia przed dysku-

sy, zdania dziesiciu osób nie zasuguj na powszechn uwag:
jeeli za s tej natury, e przed przystpieniem do dyskusyi

znaczna cz o nich si przekonaa, nie bdzie od rzeczy

przystpi do wyboru, jeeli 10 Czonków tego zada. I tak

mamy przykad, i na danie dziesiciu Czonków moe Izba

przystpi do zadecydowania wzgldem zamienienia obrad pu-

blicznych w wydzia tajny. Dla podobnej przyczyny da JW.

Wiszniewski, aeby bez oznajmienia przyczyny na wniosek

dziesiciu Czonków Izba zdecydowaa to pytanie, czyli maj
nowe wybory nastpi, a to dlatego, e materya ta jest tak

delikatna, aby bez wyjawienia przyczyn zada mona no-

wych wyborów. Taka jest analogia midzy przypadkiem, kiedy

sesya ma si odbywa przy drzwiach zamknitych, a przy-

padkiem, w którym dziesiciu Czonków uzna potrzeb nowego

wyboru«.
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JW. ZwJerkowski: »Odpowiadajc narzucon kwesty i na

popierajce j gosy, owiadczam, i bez tego zastrzeenia je-

stemy w tym samym przypadku, bo i ci dziesiciu Czonków
wniosek swój poddaj pod decyzy Izby, nie mog za stanowi

nowego wyboru. Uwaam przeto, i jeeli kady z pojedyn-

czych Czonków wniosek podobny wzgldem zmiany delegacyi

w Izbie uczyni, i Izba przez wikszo przychyli si do niego,

jest ten sam przypadek jak z wnioskiem podanym przez dzie-

siciu Czonków«.

JW. Kaczkowski: »Od 17 grudnia uwija si po Izbie prawie

codziennie to wyraenie: pooylimy zaufanie — zau-

fanie pooylimy. Pooylimy zaufanie w Dyktatorze,

a jednak uczulimy potem potrzeb zoenia go; pooylimy
zaufanie w Rzdzie Narodowym, a jednak chcielimy go zmie-

ni; pooylimy zaufanie w Wodzu, a jednak przeciwko niemu

day si sysze gosy. Takie dowiadczenie powinnoby nas

odstrczy od pokadania tego zaufania, i dzisiejsze prawo,

które chce ogranicza to zaufanie, powinnoby wzi przewag
jako rodek, któryby nam nie narzuca nieograniczonem zaufa-

niem obdarzonych Czonków«.
JW. Worcell: » Analogia zupenie jest ta sama, skoro ci

dziesiciu nie bd stanowili nowych wyborówr

, lecz przedstawi

ich potrzeb«.

JW. Zwierkowski: »Gdyby koniecznie potrzeba byo dzie-

siciu, nastpioby cienienie praw jednego Czonka Izby«.

JW. Modliski: »Zgadzam si z wnioskiem JW. Wiszniew-

skiego, bo tu nie idzie o to, aby ci dziesiciu decydowali

wzgldem wyboru, ale eby przedstawili Izbie jego potrzeb,

albowiem zgadzam si z JW. Kaczkowskim co do ufnoci, e
pooylimy ufno w Dyktatorze, ufno w Rzdzie, ufno
w Naczelnym Wodzu, a skutków tego zaufania nie odbieramy.

Mamy oto obwinionych, a nie mamy na nich wyroków, na

które z utsknieniem kady mieszkaniec kraju oczekuje«.

JW. Marszaek: »A zatem stosownie do syszanych tu go-
sów myl poda tak kwesty, aby ta delegacya dopóty
trwaa, dopóki dziesiciu Czonków Izby zmiany
jej nie zada«.

JW. Biernacki: »Jestem zdania, i byoby najdogodniej,

aeby raz wyznaczona Delegacya trwaa dopotd, dopóki War-
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szawa nie przestanie by w stanie oblenia. Jeeli za prze-

wana jest opinia w Izbie, aeby dana zmiana moga mie
miejsce, zapewne zgodzi si Izba, aeby dziesiciu tylko Czon-

kom Izby wolno byo da nowych wyborów, do których Izba

bdzie moga przystpi, lub nie, bo to ju od jej decyzyi za-

lee bdzie«.

JW. Marszaek: »Wanie pooona przezemnie kwestya

odpowiada zupenie myli JW. Biernackiego, bo tak brzmi:

aby ta delegacya dopóty trwaa, dopóki dziesiciu
Czonków Izby nie zada nowych wyborów. Jakie

za bdzie zadanie nowych wyborów? Oto, e ci dziesiciu

odwouj si do Izby: damy nowych wyborów— a Izba wy-

biera tych samych lub innych«.

JW. Biernacki: »Luboby to byo prawie to samo, z tern

wszystkiem, gdy wiemy, ile to czasu zabieraj nam kade wy-

bory, wypadaoby dla skrócenia czasu powiedzie, czy Izby

koniecznie na danie tych dziesiciu Czonków mog przy-

stpi do nowych wyborówcc

JW. Szaniecki : »Kwestya nie jest jeszcze pooona, i dla-

tego gos zabieram. Wtenczas, gdymy wybrali deputacy do

strzeenia i kontrolowania czynnoci Dyktatora, nie byo a-

dnych wzgldem niej zastrzee, i nie stanowilimy dozorców

nad dozorcami. Wtenczas, gdy jeden czonek delegacyi nie

bdzie mia ufnoci w przedsibranych przez Rad rodkach,

wolno mu bdzie z dziesiciu i dwudziestu Czonkami poro-

zumie si; wtenczas ta reszta moe wniosek jego w Izbie

poprze, i Izba wzgldem niego zadecyduje; ale, aby na wnio-

sek tych dziesiciu delegacyi tej czynnoci usta miay, to po-

ciga koniecznie za sob tómaczenia, i tómacze za tóma-

czeniami byoby bez koca. Jestem za tern, aeby ten projekt

przyj tak, jak jest zredagowanym

JW. Marszaek: » Jeszcze raz odczytuj kwesty: Aby De-

legacya ta dopóty trwaa niezmiennie, dopóki
dziesiciu Czonków z Izb poczonych nie za-

da, a Izby poczone nie uchwal nowych wy-

borowa.
— Gosy: »Zgoda! zgoda!«

»A zatem kto popiera kwesty odczytan, pow-

sta raczy«.
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— Wikszo powstaa. —
»A zatem przyjty dodatek domieci si do art. l-szego«.

Gosy: »Zgoda! zgoda!«

JW. Nakwaski: »Niema pooonego sposobu wyborów;
inaczej wybieralimy Rzd, inaczej Komisye, inaczej depu-

tacy«.

JW. Marszaek: »Jak przystpimy do wyborów, co nastpi
moe po zatwierdzeniu projektu tego przez Senat, wtedy mó-

wi bdziemy o sposobie wyborowa.

JW. Morozewicz : »Uwaajc ten projekt, zdawaoby si, i
wybory w Izbach poczonych odbyte by powinny. Nie wiem,

czyli jest konieczna potrzeba, aby wybór w Izbach poczonych
nastpowaa

JW. Marszaek: »Gdy zdawanie raportów przez t delega-

cy, jako te zasiganie decyzyi od Sejmu w Izbach poczonych
odbywa si bdzie, zdawaoby si, aeby i wybory w Izbach

poczonych nastpoway«.
JW. Biernacki: »Musz wyzna, i najsilniejsze mam prze-

konanie, e rezultat wotowania by wtpliwy, wic prosz
o powtórzenie tej samej kwestyi«.

JW. Marszaek: »Uwaalimy wszyscy, e wikszo bya
powstajcych, i nikt si naówczas przeciwko temu nie prote-

stowa. Gdy jednake JW. Pan, cho póno, zarzucasz wtpli-

wo, wolno prób powtórzy, lecz na tej samej kwestyi«.

JW. Modliski: »Ja sam i wielu Czonków uwaalimy,
e bya w powstaniu wikszo. Jeeli mamy na t kwesty
powtórnie wotowa, rozstrzygnijmy pierwej, czy mamy wo-

towa?«
JW. Marszaek: »Czy bya wtpliwo, czy nie, pokae si

to, gdy pewnie ci sami Czonkowie powstan, którzy przed-

tem powstali. Kwestya bya nastpujca: Aby ta delegacya
dopóty trwaa, dopóki dziesiciu Czonków z Izb

poczonych nie zada i poczone Izby nie

uchwal nowych wyborów. Kto popiera t kwesty,
powsta raczy«.

— Wikszo powstaa. —
»A wic pokazuje si, e nie byo i nie masz wtpli-

woci. Teraz przystpimy do wotowania, jeeli kto da
bdzie«.
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JW. Jasieski: »Ale naley uczyni dodatek wzgldem
zastpców na przypadek saboci lub niemonoci
którego z delegatów «.

JW. Marszaek: »Kto popiera wniosek JW. Jasieskiego,

powsta raczy«.

— Mniejszo powstaa. —
»Przystpujemy do wotowania nad ogóem. Jeeli nikt

nie jest przeciwko projektowi, uwaany bdzie, jakoby by je-

dnomylnoci przyjty«.

Gosy: »Jednomylnoci !«

JW. lski: »Ja protestuj przeciwko jednomylnoci i -
dam wotowania«.

JW. [Marszaek]: »Nim jednak przystpimy do wotowania,

JW. Zwierkowski raczy odczyta projekt do prawa tak, jak

zosta poprawionym

JW. Zwierkowski czyta:

»Izba Senatorska i Izba Poselska na wniosek
Komisyi sejmowych i po wysuchaniu ich zdania,
zwaywszy przewane okolicznoci, w jakich si
stolica z powodu zblienia nieprzyjaciela znaj-

duje, uchwaliy i uchwalaj co nastpuje:
Art. 1. Do Rady wojennej miasta stoecznego

Warszawy w stanie oblenia zostajcego Izba Se-

natorska i Izba Poselska wybior z grona swego
Delegacy z trzech Czonków zoon, t.j. zjednego
Senatora i dwóch Posów lub Deputowanych. Dele-

gacya[ta] dopóty niezmiennie trwa bdzie, dopóki
10 Czonków z Izb poczonych nie zada, a Izby
poczone nie uchwal nowych wyborów.

Art. 2. Delegacya powyszym artykuem ozna-
czona zniesie si niezwocznie z Gubernatorem
miasta Warszawy i wspólnie z nim i Rad wojenn
naradzasi bdzie w przedmiotach, cigajcych
si do obrony i zaopatrzenia stolicy we wszystkie
potrzeby.

Art. 3. Z czynnoci swoich zdadz delegowani
w swym czasie w Izbach poczonych raport; w wa-
nych za okolicznociach delegacya winna b
dzie odnie si do decyzyi Izb sejmowych, a to
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na danie choby jednego z [tych] delego-
wanych.

Art. 4. Wykonanie niniejszej uchway poleca
si Prezy duj cemu w Senacie i Marszakowi Izby
Po selskiej«,

Po przeczytaniu JW. Marszaek zaprosi na asesorów JJWW.
Kozowskiego, Niesioowskiego, Obniskiego i Pli-

cht, poda za nastpujc kwesty: Kto za utrzymaniem
projektu — affirmative, kto za odrzuceniem —
n egati ve«.

Województwo Krakowskie. P o sowie : JJWW. Teodor l-
ski negat. Wiktor uniewski affir. Micha Gostkowski negat.

Deputowani: JJWW. Fra. Jaboski affir. Jan Olrych Szanie-

cki affir.

Województwo Sandomierskie. Posowie. JJWW. Antoni

Libiszewski affir.

Deputowani: JJWW. Fra. Chomentowski affir. Jan Pusztynika

affir. Ignacy eleski affir. Ludwik empicki affir. Jan Posturzyski affir.

Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Bonawentura

Niemojowski affir. Marcin Radoski affir. Stan. Kaczkowski affir. Kantor-

bery Tymowski affir. Wad. hr. Ostrowski affir. Ignacy Morzkowski affir.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski affir. Antoni Rembow-
ski affir. Alojzy Biernacki affir. Ksawery Biedrzycki affir.

Województwo Lubelskie. Posowie: JJWW. Kalikst Moro-

zewicz negat. Ksawery hr. Niesioowski negat. Ignacy Bielski negat. Alojzy

hr. Poletyo negat. Tomasz br. Wyszyski affir. Feliks Doliski negat.

Deputowani: JW. Andrzej Mazurkiewicz negat.

Województwo Pockie. Posowie: JJWW. Jan Turski affir.

Pawe Grbczewski affir. Maryan Cissowski affir. Konstanty Witkowski

affir. Wincenty Chemicki affir.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski negat. Kajetan Kozow-
ski affir.

Województwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Szymanowski affir. Jan Rostworowski negat. Szczepan winiarski ne-

gat. Jakób Okcki affir. Antoni Plichta affir. Fra. Dbrowski affir. Ignacy

Starzyski negat. Adam uszczewski affir. Fra. Trzciski affir. Eugeni

Subicki affir. Józef Kretkowski affir. Józef Modliski negat.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski affir. Jakób Piotrowski affir.

Dominik Krysiski affir. Józef Brinken affir. Micha Piotrowski affir. Wa-
lenty Zwierkowski affir. Ludwik Lutostaski affir. Fra. Woowski affir.

Augustyn Morzkowski affir. Wojciech Chodecki affir. Antoni Zawadzki affir.

Walenty wan affir.
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Województwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Feliks Mar-

kowski affir. Fra. Zalewski negat. Ignacy Wyk affir. Józef hr. Maa-
chowski negat. Teodor Jasieski affir.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski affir. Feliks Gumow-
ski affir.

Województwo Augustowskie. Posowie: JJWW. Antoni

Bykowski affir. Józef hr. Starzeski negat. Jan Augustowski affir. Fra.
Kisielnicki affir. Wincenty Gawroski affir.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz affir. Józef Wiszniew-
ski affir.

Województwo Woyskie. Posowie: JJWW. Narcyz hr.

Olizar affir. Ksawery Godebski affir. Stan. hr. Worcell affir.

Województwo Podolskie. Posowie: JJWW. Aleksander Je-

owicki affir. Ksawery Sabbatyn affir. Amancyusz Zarczyski afffir. Ale-

ksander Bernatowicz affir. Henryk Nakwaski affir.

Województwo Kijowskie. Posowie: JJWW. Daniel Tcho-

rzewski affir. [Józef] Bohdan Zaleski affir.

JW. Marszaek: »Projekt zatem wikszoci go-
sów 66 przeciwko 17 przyjty zosta. Sesya solwuje

si do godziny 11 do dnia jutrzejszego w Izbach poczonych,
bo od 10 bdzie si Senat zatrudnia rozbiorem tego projektu.

Na dzie jutrzejszy porzdek dzienny: Wybór Senatorów
Kasztelanów, po wysuchaniu zdania sprawy Korni-

syi dyplomatycznej wzgldem odezwy do Wgrzy-
nów, i projekt regulaminu Izb«.

W. hr. Ostr(owski).

Posiedzenie Izb poczonych z cL 5 sierpnia
1831 roku.

Po zebraniu si Czonków Izb obu w sali tronowej od-

czytana zostaa lista obecnoci Posów i Deputowanych. Byli

obecnymi (78):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor
lski. Wiktor uniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JW. Jan Olrych Szaniecki.

Dyaryusz T. VI. 15
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Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JW. Antoni

Libiszewski.

Deputowani: JJWW. Fra. Chomentowski. Ignacy eleski. Lu-

dwik empicki. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Bonawen-
tura Niemojowski. Marcin Radoski. Stan. Kaczkowski. Floryan Suchecki.

Kantorbery Tymowski. Wad. hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Antoni Rembowski. Alojzy

Biernacki. Józef Ziemicki. Ksawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. [Kalikst Mo-
rozewicz]. Ksawery hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Poletyo.

Józef Swirski. Feliks Doliski.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Pawe Grbczewski. Maryan Cissowski. [Konstanty Witkowski]. Wincenty

Chemicki.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski.

Wojciech Chobrzyski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ja-

kób Okcki. Fra. Dbrowski. Adam uszczewski. Fra. Trzciski. Eugeni

Subicki. Józef Kretkowski. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jakób Piotrowski. Dominik Krysiski. Józef

Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Ludwik Lutostaski.

Fra. Woowski. Wojciech Chodecki. Antoni Zawadzki. Walenty Zwa.
Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Fra. Zalewski. Wad. Zawadzki. Ignacy Wyk. Józef hr.

Maachowski.

Deputowani: JJWW. Fra. Obniski. Feliks Gumowski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-

toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki.

Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JJWW. Narcyz

hr. Olizar. Stan. hr. Worcell.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Ksawery
Sabbatyn. Amancyusz Zarczyski. Aleksander Bernatowicz. Henryk Na-
kwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Daniel

Tchorzewski [Józef] Bohdan Zaleski.

Póniej nadeszli (13):

JJWW. Morzkowski August. Tomasz br. Wyszyski. Jan Rostwo-

rowski. Aleksander Jeowicki. Jan Pusztynika. Jakób Malinowski. Teodor

Jasieski. Klemens Witkowski. Ludwik Bieniecki. Ksawery Godebski. Jan

Charzewski. Stan. hr. Miczyski. Antoni Plichta.
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Potem odczytana zostaa lista obecnoci Senatorów.
Byli obecnymi (21):

.IW. Wojewoda Wodzicki Prezydujcy w Senacie.

Biskupi: JJWW. Pramowski, Biskup pocki. Dzicielski, Biskup
lubelski.

Wojewodowie: JJWW. Gliszczyski Antoni. Kochanowski Micha.
Wodziski Maciej. Ostrowski hr. Antoni.

Kasztelanowie: JJWW. Nakwaski Fra. Sierakowski hr. Ka-
jetan. Mciski hr. Wojciech. Bronikowski Adam. Potocki hr. Micha. Bie-
kowski Antoni. Lewiski Fra. Ksawery. Komian Kajetan. Krasiski hr.

Józef. Walchnowski Andrzej. Wyk Fra. ubieski hr. Piotr. Maachow-
ski hr. Ludwik. Ostrowski Wojciech.

JW. Marszaek: »Nim przystpimy do porzdku dziennego,

mam zakomunikowa przewietnej Izbie Poselskiej odezw
od Komisji rzdowej wyzna religijnych i owie-
cenia publicznego, któr JW. Zwierkowski odczy-

ta raczy «.

(JW. Zwierkowski czyta): [»W Warszawie d. 5 Sierpnia 1831],

»Komisya rzdowa wyzna religijnych i owie-
cenia publicznego do Izby Poselskiej.

»Poniewa w dniu jutrzejszym, t. j. w sobot, jako wito
Przemienienia Paskiego, odbywa si bdzie we wszystkich

kocioach stolicy naboestwo szczególniej dla ubagania Naj-

wyszego o bogosawiestwo dla ora polskiego, przeto Ko-

misya rzdowa, zawiadamiajc Izb Poselsk, ma zaszczyt

zaprosi j na takowe naboestwo do kocioa metropolital-

nego na godz. 11 zranacc

[Za Ministra Prezydujcego (podp.) Pramowski. Za
Sekr. Jlnego Kamieski].

JW. Tymowski: » Jutro mamy sesy; jest to nasz obowi-
zek, na naboestwie zatem znajdowa si nie moemyc

JW. Marszaek: »Jest to naboestwo majce wyjedna
bogosawiestwo orowi naszemu; dlatego moemy podobno
sesy odoy«.

JW. Tymowski: »Najlepszem jest naboestwem dopenie-
nie swoich powinnoci. Wojskowy dopenia swojej powinnoci
w boju, a my w radzie«.

JW. Marszaek: »Bardzo sprawiedliwa jest ta uwaga, jeeli

tak nage s przedmioty, e ich zwoka moe by z uszczerb-

16*
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kiem dla kraju: Czy tak jest, odwouj si w tern do zdania

JW. Tymowskiego«

JW. Wyk: »Moglibymy jutro dwom celom zadosy

uczyni; zrana o 4 pój na okopy, a potem wróci na nabo-

estwom.
JW. Henryk S^akwaski: »Jestem zdania, abymy naboe-

stwo odoyli do niedzieli. W dzisiejszych czasach wszystko

ustpi powinno naradom sejmowym. Jutro jest dzie sobotni;

bd wane interpelacye; s nawet nowe do zrobienia. Jeeli

w tej mierze nie bdzie zgody, prosz o wotowanie, a nawet

imienne«-

JW. Grbczewski : »Nie zgadzam si z kolegami Tymow-
skim i Nakwaskim, aby naboestwo obradom miao ustpi.

Powinnimy prosi Najwyszego, z Którego rk wszystko po-

chodzi, aby naszemu orowi powodzenie zapewni; to jest

rzecz najwaniejsz; sesy za innego dnia odby moemya.
JW. Kasztelan Nakwaski: »Moemy i znajdowa si na na-

boestwie, i obowizki sejmowe dopeni. Naboestwo za-

czyna si o 11, koczy si o 12; moemy si zej natychmiast

i obradowa do godz. 3-ciej«.

JW. Marszalek: » Popieram wniosek Kasztelana Nakwa-

skiego, gdy istotnie moglibymy natychmiast z naboestwa
uda si do sali obrad i przystpi do porzdku dziennego.

Kto zatem jest zdania, abymy po naboestwie
wrócili do sali Izby Poselskiej i mieli zwyke na-

sze obrady, powstanie «.

Wszyscy prawie powstali. Wniosek zatem ten

utrzyma si.

JW. Kasztelan Wyk: »Korzystam z pierwszej chwili zgro-

madzenia si Izb poczonych, abym uici si z obowizku
wczoraj na mnie przez wszystkie Komisye obu Izb woonego.
Tern snadniej przyjdzie mi dopeni tego obowizku, e tkwi

on w sercu mojem, w sercu waszem, w sercu kadego Po-

laka. Wiadomo, z jakiem uwielbieniem ocienne narody uwa-

aj t krwraw walk, jak o niepodlegy byt toczymy. Odgos
smutny ora naszego rozleg si po kraju, kiedy ci, którzy

honor wojska naszego zachowali, po odbytych rycerskich wal-

kach powrócili do kraju. Jaka powinno ciy na nas, abymy
za tak wielkie zasugi nalen im wymierzyli nagrod; to jest
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cel wniosku mojego. Gdy dowodzcy na Litwie jeneraowie

przenieli prusk niewol nad dziaanie chlubne dla polskiego

ora, gdy dwóch z nich weszo do granic pruskich i or
skrwawiony na najezdnikach haniebnie zoyo, jenera Hen-

ryk Dembiski i korpus jego nie sucha, jak gosu prawego
Polaka, który w sercach wszystkich si odzywa, nie zczy
si z nimi, lecz poszed za tym gosem i od d. 9 lipca w ci-

gych walkach cofa si chwalebnie z korpusem swoim ku

granicom tak zwanego Królestwa Polskiego. Wiecie, szanowni

mowie, jak wiele trudów ten korpus ponosi, ile razy nie-

przyjaciela pokonywa musia. Nadaremnie nieprzyjaciel zasta-

wia mu w gstych szykach zapory, nadaremnie bystre rzeki

tamoway przechód korpusu. Duga i mozolna droga nie zdo-

aa mu przeszkodzi, aby w caoci powróci, gdy wszystkie

przeciwnoci pokonaa dobra ch i przekonanie, e Polak ra-

czej umrze, ni podda si w niewol powinien. Widzielimy
powracajcy ten waleczny korpus: w jakiej liczbie opuci t
ziemi, w takiej samej powróci pod mury stolicy. Przez poczenie
braci Zmudzinów i Litwinów wzrós on we dwójnasób, licznego

po drodze zabra niewolnika, lecz nie móg go uprowadzi, bo

ten liczb korpusu caego przenosi. Z znakomitym plonem
w jecach i rynsztunku przyszed przed mury stolicy, kiedymy
rozumieli, e jeszcze jest w Biaowiejskiej puszczy. Jeli prost
wemiemy drog, przeby mil 70, nie rachujc w to wste-

cznych i bocznych marszów, z którymi do 120 mil mia do

przebycia. Jeeli porównywa go chcemy z tern. co historya

ma równie wietnego, mao bdzie, jeli go do Ksenofonta od-

wrotu porównamy. Dembiski mia wiksze trudnoci do zwal-

czenia, mniejsz nadziej zczenia si ze swoimi. Widzielicie,

szanowni mowie, z jakiem uniesieniem powracajcego przyj-

mowali mieszkacy stolicy, urzdnicy dostojni i Czonkowie
Izb obu. Kiedymy przybywajcy tak znaczny korpus ujrzeli,

oya w nas nadzieja, zaspokoia si troskliwo, bo ju nie-

przyjaciel gosi, e go w swoim ma rku, i tak mu si wzi-
cie jego snadnem wydawao, e rozumia, i go zmusi do zo-

enia broni przez wysanie parlamentarza. Tyle to zdziaa
jenera Dembiski dla dobra kraju. Widzielimy przybywajcy
z nim poczet miaych braci Litwinów, którzy dlatego pod

mury tej stolicy przybyli, aby si przysposobi do walczenia
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z wrogiem, aby stan w hufcach wspóbraci, aby znowu po-

nie w swoj ojczyst ziemi bratni or i ustali w niej

wolno. Gdzie jest kraj, któryby si podobnymi móg szczyci

czynami? Tym celem Komisye sejmowe, zastanawiajc si nad

zasugami jeneraa Dembiskiego, poleciy mi uczyni wnio-

sek, który wy zapewne jednomylnie w uchwa sejmow za-

mienicie. Kiedy widzimy w dawnych dziejach rzymskich po-

wracajcego po klsce jednego konsula, wyszed Rzym naprze-

ciw niemu i zoy mu dziki za to, e nie rozpacza o losie

Ojczyzny. Podobnie i my postpi powinnimy i owiadczy
imieniem Sejmu, i jenera Dembiski, wszyscy oficerowie

jego korpusu i ci wszyscy wojskowi, którychemy wczoraj pod

murami stolicy widzieli, dobrze si zasuyli Ojczynie. Ska-

dam ten wniosek, na polecenie wszystkich Komisyów napi-

sany, JW. Prezydujcemu w Senacie i JW. Marszakowi Izby

Poselskiej«.

Tu odczyta JW. Wyk nastpujcy projekt do uchway:
»Izba Senatorska i Izba Poselska na wniosek Komisyi

sejmowych Izb obu i po wysuchaniu zdania tyche Komisyów,

które wystawiy w ywym obrazie znakomite zasugi jene-

raa brygady Henryka Dembiskiego i caego korpusu wojska

pod jego dowództwem, owiadczaj, co nastpuje:

Art. 1. Jenera brygady Henryk Dembiski, tudzie wszy-

scy oficerowie i wojskowi zostajcy pod jego dowództwem
dobrze si zasuyli Ojczynie.

Art. 2. Sekretarz Senatu i Sekretarz Izby Poselskiej upo-

wanieni zostaj do wrczenia niniejszego owiadczenia Izb

obu jeneraowi Dembiskiemu w dowód powszechnego sza-

cunku, na jaki sobie wraz z caym korpusem zas<hiy«.

Oto jest projekt, który pod wasz decyzy przychodzi.

Nie potrzebuj was do jego przyjcia zachca, bo mam w sercu

t ufno, e jednomylnoci przyjty zostanie«.

JW. Kasztelan Nakwaski: »Zapewne, e jednomylnie przyj-

miemy ten wniosek, lecz kiedy oddajemy pochwa tym, którzy

na ni tak chlubnie zasuyli, czemu i o tych nie wspomnie
i hab ich nie okry, czemu sdu na tych nie wyznaczy,
którzy kraj zd radzili ?«

JW. Dembowski: »Gos JW. Kasztelana Wyka obj wszy-

stko, co mona byo powiedzie o zasugach jeneraa Dembi-



— 231 —

skiego. Wykaza on nam, jak podan jest uchwaa, do któ-

rej projekt Izbom przedstawi. Lecz zdaje mi si, e ona jest

jeszcze niedostateczna. Wypadaoby uchwali medal, który b
dzie zdobi piersi tych wojowników, co do tej wyprawy nale-

eli, co te trudy na Litwie dzielili, i mógby mie napis: za

cnoty na Litwie. Medal ten nikomu ju wicej nie mógby
by udzielony«.

JW. Morawski: »Jenera Dembiski dobrze si zasuy
Ojczynie z walecznem rycerstwem swojem Susznie, aby je-

dno z najwietniejszych dzie wojennych wiekopomnej rewo-

lucyi naszej tak przez ojców Ojczyzny nagrodzone zostao.

ókiewski i Czarniecki nigdy wyszej nagrody zapragn,
nigdy wyszej osign nie mogli. Niech cze wyrzdzona
mnym okryje tych sromot, co nie dopenili tak, jak waleczny

Dembiski, powinnoci swojej wzgldem Ojczyzny, powinnoci
wzgldem honoru i sumienia. Ale jest jeszcze inny jenera,

który równego wymiaru sprawiedliwoci od nas oczekuje. Do-

mylam si, i to ciao prawodawcze osdzio w susznoci
swojej obj go w pochwale oddanej ogóowi rycerstwa zosta-

jcego pod spraw Dembiskiego: lecz wy prawa Róyckiego
i mnego korpusu jego tak jest znakomit w sobie samej

i tak mao ma wspólnego z Dembiskim, pod którego wietne
dowództwo dopiero przed kilk dniami przesza, i w przeko-

naniu mojem zasuguje na oddzielne z waszej strony odzna-

czenie. W szczuplejszym wprawdzie okresie czasu i przestrzeni,

ale te same dziea znamionuj obydwóch rycerzy i obadwa
wojska: nie bd wic daremnie sili si na powtórzenie o Ró-

yckim tego, co tak wymownie o Dembiskim JW. Senator

Wyk powiedzia. Nieche mi wszake wolno bdzie jedno

z dzie wyprawy Róyckiego przytoczy. Jeden szwadron jego

przepywa Bug pod Drohiczynem, amie po dwa razy szykujce
si wród murów kolumny starego moskiewskiego onie-
rza, rozpdza jazd nieprzyjacielsk i szturmem zdobywa
miasto, gdzie wicej zabiera w niewol onierzy i oficerów,

nieli ich zwycizcy pomidzy sob liczyli. Po trzechniedzielnej

wyprawie co dzie przez liczniejszego nieprzyjaciela otoczony,

co dzie cigany i co dzie w boju, Róycki przywiód do
Warszawy pomidzy jecami swoimi jednego z znakomitych
jeneraów nieprzyjacielskich, przyprowadzi nam kas nieprzy-
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jacielsk, broni, amunicyi i znaczny sukna zapas. Jak Sobieski

pod Wiedniem, ubra ca piechot swoj w mundury nieprzy-

jacielskie. Takie dziea tylko wród naszej wiekopomnej rew o-

lucyi i pomidzy czynami, jakimi mne rycerstwo nasze na-

znacza kady dzie nieledwie, niepostrzeonymi uj mog.
Ojcowie Ojczyzny! wy nie odmówicie sprawiedliwoci wale-

cznemu Róyckiemu i dzielnemu rycerstwu jego«.

JW. Worcell: »Zabieram gos dla odpowiedzenia koledze

Dembowskiemu. Czy mamy ju teraz tak rozpacza o cnotach

Narodu, abymy obok czynu jeneraa Dembiskiego nie przy-

puszczali innego równie patryotycznego? W Litwie pozostao

wielu obywateli; pozostajc naraaj si na najsrosze kary;

jednak to ich nie odstrasza, aby tam zaród powstania, aby t
iskr ognia witego wród Litwy utrzymywali. Czyli dla tego,

e oni brali cz moe niebezpieczniejsz suenia Ojczynie,

maj by usunici od nagród, jakie dla przybyych z jeneraem

Dembiskim susznie uchwali chcemy? Medale uchwalone dla

jednego jeneraa Dembiskiego i tych, co z nim przybyli, by-

yby potpieniem tych, co pozostali. Lecz pochwaa czynu jene-

raa Dembiskiego niechaj bdzie potpieniem dla tych, co rozpa-

czali o losie Ojczyzny, co si do Prus udali i bro, któr na nie-

przyjaciela mieli w rce, Prusakom zoyli. Oni, o ile to byo w ich

mocy, rzucili plam nasaw ora polskiego. Sprawiedliwie wic,

jeeli w tej uchwale wspomnimy co o Giegudzie susznie uka-

ranym i o Chapowskim, który tak zawiód zaufanie nasze. Lecz

kiedy uchwalamy nagrody dla korpusujeneraa Dembiskiego, nie

powinnimy czyni tego w ten sposób, abymy potpiali Litwi-

nów, którzy pozostali na Litwie dla przechowywania witego
ognia i prowadzenia dalej dziea, które rozpoczli«.

JW. wirski: »Czyn jeneraa Dembiskiego jest tak szla-

chetny, tak wielki, i wymierza jemu sprawiedliwo jest to

robi sobie zaszczyt, albowiem dla tego, który takiego czynu

dopeni, nagrody adnej nie potrzeba; ma on j w swojem

przekonaniu. Nie czyn zwykej odwagi, lecz determinacya na

mier lub zgub, albo osignicie celu, przyprowadzenia Oj-

czynie kilkotysicznego korpusu byo czynem jeneraa Dem-
biskiego. Za taki czyn adne nagrody ziemskie wynagrodzi
nie mog. Izby wic owiadczaj, e si dobrze zasuy Ojczy-

nie, dopeniaj przez to powinnoci, jak Naród dla tak wa-
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lecznego jeneraa i towarzyszów jego zacign. lecz dzieli

zdania kolegi Dembowskiego nie mog. Byo to moralne wy-

silenie; z naszej strony dopeniamy moralnego obowizku,
kiedy owiadczamy, e Naród czuje wielko zasug jeneraa
Dembiskiego i jego korpusu, ale materyalne nagródki nie

mog by nagrod tak wielkiego czynu, tern wicej, ze mo-
naby w nich upatrzy naladownictwo ssiedniego nam despo-

tycznego rzdu. Czyli my, istoty mylce, mamy by poró-

wnani z t czered, co dla blaszki swoje istnienie na rozkaz

despoty powica? Lecz bracia nasi nie wymagaj podobnych
nagród, jakie im kolega Dembowski chce udziela, i my nie

poniajmy ich do tego stopnia, abymy wynagradzali ozdób-

kami u ssiedniego ludu uywanemi. Jestem wic za przyj-

ciem wniosku tak, jak go JW. Kasztelan Wyk poda«.

JW. Kasztelan Wyk: »Gdybym szed za popdem serca,

uznabym sprawiedliwo tego, co JW. Morawski niedawno
powiedzia, oddabym nalen pochwa pukownikowi Róy-
ckiemu, bo chlubi si, e od szkó przyja mnie z tym m-
em czy. Pukownik Róycki zasuy na chlubne u Narodu
wspomnienie, lecz e zabieram gos dopeniajc woli Komisyi,

nie wiem, czyli one i tego nie miay na uwadze, e Róycki
przeszed pod dowództwo Dembiskiego w Biaowiejskiej pu-

szczy, e odtd dzieli jego trudy i razem z nim przyby do
stolicy, jemu wic cz tej nagrody si naley. Jeeli jednak

Izby osdz, e pukownik Róycki ma by oddzielnie wspo-

mniany, popierabym wtenczas wniosek JW. Morawskiego, bo
z wielu wzgldów jest sprawiedliwym.

JW. Wojewoda Ostrowski: »Chciaem pokrótce odpowiedzie
na gos JW. wirskiego, który, biorc miar ze swojej szlachetnej

duszy, utrzymuje, e wewntrzne zadowolenie jest dostateczn

dla tych mów nagrod, i e czowiek, który taki czyn wykona,
nie potrzebuje zewntrznych ozdób. Pikne s to zaiste teorye,

lecz jeszcze nie powszechnie przyjte, a nawet nieprzyjte przez

Izby, które powiedziay, e ci, co si odznacz w tej wojnie,

otrzymaj za to znak honorowy. I tu wic teoryi tych utrzy-

mywa nie mona. Ci, co tak si zasuyli Ojczynie, nie -
daj tej odznaki, wyrzekliby si jej, kiedy j tylko w sercach

Narodu maj, lecz mog by ojcami familii: wtenczas mio
bdzie ich rodzinie te materyalne odznaki mstwa ojców ogl-
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da. Jestem wic za przyjciem i tych zewntrznych ozdób,

lecz kiedy chcemy okry saw przybyych z jeneraem rycerzy,

drugi si tu objawia zamiar, aby okaza wzgard nasz dla

tych, którzy nie wahali si do pruskiej przej niewoli. Lecz

nie postpujmy w tej mierze porywczo; nie okrywajmy hab
wszystkich, bo moe s midzy nimi tacy, którzy tylko poszli

za natchnieniem przewrotnych, którzy niedonoci zgrze-

szyli; zdrady bowiem nie chciabym przypuszcza; lecz naley

wyznaczy Komisy, któraby si rozpoznaniem tego czynu za-

ja, przedsiwzia w tej mierze ledztwo, imiona winnych

pitnem wzgardy okrya, aeby niewinnych honor ocali. W tej

mierze osobny wniosek wkrótce nie omieszkam zoy«.
JW. Dembowski: »Znaglony jestem odpowiedzie na uczy-

niony mi zarzut JW. wirskiego, i przez naladownictwo

despotyzmu ssiedniego mocarza daem oznak honorowych.

Przedstawi wic winienem powody, które mnie skoniy do

uczynienia tego wniosku. Widzimy, jak podany jest nasz

krzy wojskowy polski; zdarzay si nawet przypadki, e woj-

skowi okryci bliznami yczyli sobie, aby przed zamkniciem

powiek tym krzyem ich ozdobiono, aby t jedn przed sko-

nem odnieli pociech. Kto na tak rzewnych uczuciach opiera

swój wniosek, nie zasuguje na to, aby mu wyrzucano nala-

downictwo despotyzmu. Wojewoda Ostrowski silnymi powo-

dami popar ju ten wniosek, wskaza, e podobne oznaki

wzbudz w modych sercach popd do podobnych powice.
Nie moemy tego zatai, e przez przejcie wojsk naszych

granic prusk honor narodowy nadwerony zosta. Towa-

rzysze Dembiskiego go ocalili; ich cnoty zasuguj na tak
oznak, któraby w sposób widzialny do ich potomków przej
moga«.

JW. Henryk Nakwaski: »Sam widok przybywajcego kor-

pusu jeneraa Dembiskiego, sposób, w jaki go przyjmowali

mieszkacy Warszawy, gosy, które si na jego pochwa sy-

sze day, dostatecznie przekonywaj, na jak saw zasuy
jenera Dembiski; lecz w jego korpusie nie sami s wojskowi:

s tam i zbrojni obywatele, s liczni powstacy, ci wicej je-

szcze jak sami onierze zrobili; dziwno mi wic, e Komisye

sejmowe o nich przepomniay. Obywatele ci zarówno z o-
nierzami wszelkie trudy i niebezpieczestwa dzielili, razem
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z nimi przybyli i teraz razem spoczywaj na Pradze. Jeeli

mamy sprawiedliwo wymierzy, nie do jest chwali tych.

co zasuyli; trzeba, jak sprawiedliwie kolega Worcell wnosi,

okry hab sprawców nieszczsnego pod Królewcem wypadku;
trzeba imiona Gieguta i Chapowskiego powszechnej odda
wzgardzie. Prosimy zatem Wojewody Ostrowskiego, aby jak-

najprdzej zapowiedziany przez siebie wniosek wygotowa.
Nagroda za, któr postanowimy dla tych, co si dobrze zasu-

yli Ojczynie, bdzie hab dla tych, którzy nie tak dziaali,

jak im nakazywaa powinno«.
JW. Swirski: »Nie miaem na celu ublia zamiarom JW.

Dembowskiego; znam jego patryotyzm; wiem, e z przekonania

tylko wniosek ten uczyni; wyzna jednake powtórnie musz,
e wniosku jego podziela nie mog; dla jakich powodów, bd
si stara wyuszczy. Niezaprzeczon jest rzecz, e krzy nasz

wojskowy polski wielk cen posiada, ale cena ta moe i spra-

wiedliwie do niego jest przywizywan, albowiem dotd by
tylko udzielany za blizny otrzymane za wolno i niepodle-

go Polski. Oznaka honorowa nie zawsze reprezentuje przy-

mioty, jakich ma by nagrod. Mamy tego przykad w pastwie

ssiedniem, gdzie despota wynagradza zbrodnie tern, co ma
by oznak cnoty. Zrobiem uwag, e miaoby to pozór na-

ladownictwa ssiedniego pastwa, gdzie takie nagródki bez

koca s udzielane. I my mielibymy podobnego uywa
rodka na wzbudzenie mstwa naszych rycerzy? Nie widz
tego potrzeby, lecz jestem tego zdania, aby imienna lista spi-

sana bya wszystkich onierzy w korpusie jeneraa Dembi-
skiego bdcych, eby ich imiona umieszczone byy w aktach

Senatu: na ten rodek zgodzibym si, ale za medalikami nigdy

nie bd«.
JW. Kasztelan Krasiski: »Lubo jestem zdania, e korpus

jeneraa Dembiskiego zasuy na tak zaszczytny dowód wdzi-
cznoci narodowej równie, jak powstacy, którzy z nim do

stolicy przybyli, sdz jednak, e nietylko Litwini, ale i Wo-
ynianie, Podoanie i mieszkacy Ukrainy, którzy or prze-

ciwko Moskalom podnieli, a póniej do naszej stolicy przybyli,

równe maj zasugi, równ otrzyma powinni nagrod«.

JW. Kasztelan Wyk: »Tak ywo czujecie, Reprezentanci

Narodu, i (w)y Senatorowie, spraw publiczn, e chcielibycie



— 236 —

w jednem prawie wszystkich obj, którzy jaki czyn znako-

mity dopenili. Odpowiedzie tu winienem JW. Bracawskiemu

na zarzut uczyniony Komisyom sejmowym, jakoby przepo-

mniay o obywatelach Litwy. Gdyby by JW. Bracawski

uwaa na to, com przedstawiajc wniosek Izbom powiedzia,

nie byby czyni tego zapytania. Komisye sdziy, e obywatel,

jak tylko pochwyci za or, jest ju onierzem. Widzc tych

powstaców zbliajcych si do stolicy, widzc ich rozmaite

ubiory i jzyki, widzielimy zaród przyszego powstania na

Litwie. Komisye sejmowe wszystkich ich pod kilku wyrazami,

tych, co si z jeneraem Dembiskim do nas zbliyli, objy
Tak, kiedy Napoleon egna si z swojem wojskiem, gdy nie

móg kadego dowódc, kadego onierza do siebie przycisn,

ora do serca przycisn«.

JW. Worcell: »W kraju, w którym ju opinia publiczna

ma pewn wadz, w którym jawno obrad dobroczynny swój

wpyw wywiera, w takim kraju zdanie wyrzeczone w Izbie

podlega sdowi publicznemu. Dlatego zabieram gos przeciwko

zdaniu kolegi Dembowskiego. Nie miaem ja wcale myli ubli-

a zasugom jeneraa Dembiskiego, i owszem, uwaaem jego

zasugi, jako wysze nad wszelkie honorowe oznaki, lecz to

tylko chciaem powiedzie, e nie mona wprowadza nowych

oznak dla jednego czynu. Byoby to z krzywd dla tych Litwi-

nów, co w domach pozostali, aby iskr powstania zachowa;

byoby to nawet przeciwne uchwale sejmowej, która przyrzeka

uchwalenie oznaki honorowej dla tych, co si w obecnej woj-

nie odznacz; oznaka za, któr proponowa JW. Dembowski,

byaby zupenie od tamtej róna, byaby tylko za czyn jedyny.

Lecz jak jestem przeciwny uchwaleniu tego szczególnego or-

deru, tak popieram jak najmocniej wniosek uczyniony wzgl-
dem korpusu jeneraa Dembiskiego«.

JW. Zwierkowski : »Wskutku wniosku kolegi wirskiego

J W. Kasztelan Wyk doda nastpujcy artyku:

»Lista imienna wszystkich skadajcych ten

korpus na wieczn pamitk w archiwum Senatu
zoona bd zie«.

»Ja równie podziela nie mog zdania kolegi Dembow-
skiego, aby medal osobny by ustanowiony. Czyli ci, co pod

Grochowem walczyli, mniejsze wysugi zrobili dla Ojczyzny?
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Czemuby oni mieli by od tego znaku honorowego wyczeni 7

Czy to nie bdzie dostateczna najwysza dla powracajcych
z Litwy nagroda, kiedy Reprezentacya narodowa wyrzeknie,

e si dobrze zasuyli Ojczynie ?«

JW. Worcell: »Jenera Róycki, jako zostajcy pod dowódz-

twem jeneraa Dembiskiego, bdzie ju tern samem w tej

uchwale objty, ale jeeliby mia by osobno wzmiankowany,
ja, jemu nie ubliajc, mógbym wszake wymieni takich, co

wietniejsze jeszcze dopenili czyny, wymienibym Karola Ró-

yckiego, który przyby z Woynia do Zamocia i w mniejszej

daleko liczbie przedar si z znaczn korzyci przez rodek
nieprzyjació. Lepiej wic o innych nie wzmiankowa, w ogóle

tylko tych wszystkich obj, którzy z jeneraem Dembiskim
przybyli «.

JW. Marszaek: »Izby racz w tej mierze rozstrzygn.

Kto z a tern jest zdania, aby osobna bya wzmianka
o pukowniku Róyckim, powstanie «.

Mniejszo powstaa, wniosek wic si nie
utrzyma.

JW. Kasztelan Wyk: »Winienem tu owiadczy, e pu-

kownik Róycki, jakkolwiek wielkie pooy zasugi, ju jest

wynagrodzonym przez tak zaszczytne wzmianki w tej Izbie,

a jako dzielcy trudy korpusu jeneraa Dembiskiego od Bia-

owiejskiej puszczy, w tern prawie jest ju i tak objtym. Do-

datek Posa Bracawskiego w kilku wyrazach daby si tu

umieci. Przystpuj do odczytania cakowitej redakcyi:

»Izba Senatorska i Izba Poselska na wniosek
Komisyi sejmowych Izb obu i po wysuchaniu zda-

nia tyche Komisy i, które wystawiy w ywym obra-

zie znakomite zasugi jeneraa brygady Henryka
Dembiskiego i caego korpusu wojska pod jego
dowództwem, owiadczaj, co nastpuje:

Art. 1. Jenera brygady Henryk Dembiski, tu-

dzie wszyscy oficerowie i wojskowi zostajcy
pod jego dowództwem, równie jak zbrojni obywa-
tele Litwy i mudzi, dobrze si zasuyli Oj-

czynie.
Art. 2. [3]. Sekretarz Senatu i Sekretarz Izby Po-

selskiej upowanieni zostaj do wrczenia niniej-
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szego owiadczenia Izb obu jeneraowi Dembi-
skiemu w dowód powszechnego szacunku, na jaki
sobie wraz z caym korpusem zasuy «.

JW. Kasztelan Biekowski: »Naley koniecznie wymieni
czyn, za który si wymierza taka nagroda korpusowi jeneraa

Dembiskiego; naley powiedzie, e za odwrót, wymieni
miejsce skd, dokd«.

JW. Swirski : »Powtarzam mój wniosek, aby lista imienna

wszystkich skadajcych ten korpus na wieczn pamitk zo-

on bya w Senacie«.

JW. Szaniecki : » Popieram wniosek kolegi S wirskiego, a nad to

dodaj, iby tyle egzemplarzy byo wydrukowanych tej uchway,

ile jest osób skadajcych korpus jeneraa Dembiskiego, i eby
na kadym egzemplarzu dopisane byo imi i nazwisko osoby,

której si ten egzemplarz ma wrczy«.
Wniosek J W. Szanieckiego prawie jednomyl-

noci poparty zosta, i w tym celu przedstawiona zo-

staa nastpujca redakcya osobnego artykuu, (wstawionego

jako Art. 2). Lista imienna wszystkich skadajcych
ten korpus na wieczn pamitk w archiwum Se-

natu zoona bdzie, a kady z nich w szczegól-

noci otrzyma po jednym egzemplarzu drukowa-
nym tej uchway z wyraeniem imienia i nazwiska
s w oj e go«.

JW. Tymowski: »Ja popieram wniosek Kasztelana Bie-

kowskiego, aby by wyraony czyn, za który t nagrod
udzielamy«.

JW. Dembowski: »Starano si tu obali jeden wniosek,

eby inny mniej dobry utrzyma. Poniewa mój wniosek zna-

laz poparcie u niektórych kolegów, a w szczególnoci u Woje-

wody Ostrowskiego, przesta wic by ju moj wasnoci,
lecz do nich naley. Bd wic da wotowania na zasad.

Co do wniosku JW. wirskiego, dziwna jest rzecz, e ci, co

byli przeciwko ustanowieniu medalów na piersiach, s za

uchwaleniem ich w kieszeniach, któreby przy sobie wojskowi

nosili. Takie listy bd listami proskrypcyjnemi, kto si z ni
do Moskali dostanie, nietylko sam si na przeladowanie wy-

stawi, ale nadto innym wielu podobny los zgotuje«.
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JW. Marszaek: » Widz, e JW. Dembowski moe dla nie-

dokadnej redakcyi nie dobrze rzecz t zrozumia. Lista imienna

nie bdzie na kadym egzemplarzu uchway, lecz tylko w ar-

chiwach Senatu; kady za otrzyma egzemplarz uchway z wa-
snem imieniem i nazwiskiem«.

Stosownie do wniosku JW. Kasztelana Biekowskiego

i JW. Tymowskiego w nastpujcy sposób zmienion zo-

staa redakcya wstpu:
)>... które wystawiy w ywym obrazie znako-

mite zasugi w bojach na Litwie i w dzielnym
stamtd odwrociejeneraa brygady Henryka Dem-
biskiego etc.«

Poczem odczytany zosta cakowity projekt ze

zmianami przez Izby zatwierdzonemi ijednomyl
noci przyjty zosta.

JW. Marszaek: » Przystpujemy teraz do porzdku dzien-

nego. W Izbach poczonych uczyniony by wniosek przez
J W. Woowskiego wzgldem owiadczenia podzi-
kowania naszego narodowi wgierskiemu za

adresa komitatów w sprawie naszej do najjaniejszego

Cesarza Austryi pisane. Dotd nie dopenilimy tego. Na jednem

z posiedze Izby Poselskiej bya o tern mowa. i postanowi-

limy rzecz t odesa do Komisyi poczonych, któreby o tern

w Izbach poczonych zdanie swoje objawiy. W tym celu ma
gos JW. Krysiski«.

JW. Krysiski: »Na posiedzeniu Izb sejmowych poczo-

nych w d. [25 Czerwca] zapada decyzya sejmowa wzgldem
uoenia adresu do walecznego i szlachetnego narodu wgier-

skiego, któryby wyraa te uczucia wdzicznoci, jakiemi Na-

ród polski jest przejty za gorliwe, pene wspóczucia wsta-

wienie] si walecznych Wgrzynów do najjaniejszego Cesarza

Austryi. Senator Kasztelan Niemcewicz by wezwany do uo-

enia takowego adresu. Ju Komisye wasze miay zamiar

przedstawi Izbom dopiero wspomniony adres Senatora Niem-

cewicza, godny jego piknego pióra, do zatwierdzenia, gdy

wtem powziy wiadomo, i Rzd Narodowy, uprzedzajc

krok sejmowy, zrobi od ez w do N ar o du w gierskiego
i takow do wrczenia komitatom drog najpewniejsz prze-

sa. Komisye bd miay zaszczyt przedstawi Izbom adres
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Rzdu Narodowego. Gdy odezwa ta pod wszelkimi wzgldami
w dobitnych wyrazach maluje te prawdziwe polskie uczucia,

które szlachetny krok braci naszych Wgrzynów wzbudzi po-

trafi, przeto Komisye wasze mniemaj, i odpowiedz woo-
nemu na nie obowizkowi, gdy Sejmowi zaproponuj, iby
narodowi wgierskiemu owiadczy, e uczucia w adresie Rzdu
Narodowego wyraone s uczuciami Sejmu, s uczuciami

wszystkich Polaków. Odezwa ta jest nastpujca:
»Rzd Narodowy polski powzi wiadomo, e szlachetny

naród wgierski sam wród powszechnej obojtnoci Europy

dla naszej sprawy pierwszy podniós za nami gos braterski

w adresie komitatów do najjaniejszego Cesarza ustryi poda-

nym. Szlachetny tylko i wielkomylny naród moe tak miao
w imieniu ludzkoci, cywilizacyi i potrzeb Europy przemawia,
a rzd to ojcowski i sprawiedliwy, przy którego tronie podo-

bny gos wznosi si, wywoywa przeszo i zapytywa przy-

szoci moe. Ta sympatya narodu wgierskiego w dzisiejszej

naszej sprawie wrzrusza acuch przyjaznych i chlubnych wspo-

mnie dwóch ssiednich i prawie bratnich narodów. I w ludach.

i w królach istniay pomidzy nami zwizki. Szlachta wgier-

ska rada przenosia si i osiadaa za dawnych czasów na tej

ziemi, gdzie niegdy swobody kwitny, swobody, za które

dzi potomkowie ich moe jacy lej krew w zawzitych bojach.

Koci Polaków i koci Wgrów spoczywaj w jednych mogi-

ach pod Warn, gdy przed czterema wiekami podobna sym-

patya dwóch narodów i podobna szlachetna sprawa wywioda
je na bój z potg groc Europie. Dawalimy wzajem i przyj-

mowalimy królów, i nieraz jedno bero obu narodom rozka-

zywao. Jake mio dzi wspomnie, e królewna równie polska,

jak wgierska, e dobra Jadwiga skojarzya Polsk z potn
Litw i utwierdzia Dwin i Dnieprem granice nasze, których

si dzi krwawo dobijamy. Jak mio dzi wspomnie i powtó-

rzy, e najgroniejszym pogromc Moskali by król Stefan

Batory, który daleko za Dwin prowadzi zwycizkie ory pol-

skie, pod któremi i zastpy wgierskie laury zbieray. Te

wspomnienia przeszoci dodaj wagi naszym uczuciom przez

dzisiejsze szlachetne ozwanie si narodu wgierskiego obu-

dzonym i podnosz razem o naszych przyszych losach te mocne
nadzieje, do jakich sprawiedliwo i wrielkomylno teraz nad
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nim panujcego monarchy Franciszka I nadaje Polakom prawo.

Tómacz uczu powszechnych Rzd Narodowy polski wzywa
i upowania N. N., abycie, udawszy si na miejsce, owiad-
czyli narodowi wgierskiemu najwysz wdziczno Polaków.

Powiedzcie mu, e to uczucie równie Rzd i Sejm, jak wojsko

nasze bohaterskie, jak i cay Naród przenika. Powiedzcie mu,

e jakikolwiek los nam niebo przeznacza, gotowa ju zota

karta dzisiejszych dziejów naszych, a na nich zapisany bdzie
i czyn ludzki, czyn braterski zacnych Wgrów«.

JW. Worcell: »Lubo dziel uczucia wyraone przez Rzd
Narodowy, lubo my sami nic innego bymy powiedzie nie

mogli, rozumiem przecie, e co innego jest odezwa od Narodu,

która z samego Sejmu pochodzi, a co innego, kiedy Sejm

owiadcza po uczynionej ju przez Rzd odezwie, e j za

swoj wasno przyznaje. Przypominam, e wniosek JW. Wo-
owskiego wtenczas by przez Izby przyjty, kiedymy nie wie-

dzieli, e Rzd wpad na t sam myl. Odezwa przez Rzd
napisana jest to odezwa od tronu; Sejm za powinien osobn
uchwali odezw, a przynajmniej okaza, e on sam t myl
powzi, i e dlatego tylko odezw rzdow przyjmuje, e ta

odpowiada jego uczuciom. Wielka bowiem midzy tern jest

rónica: uchwali, a zatwierdzi«.

JW. Woowski: »Wniosek mój, abymy napisali podziko-

wanie narodowi wgierskiemu poparty zosta jednomylnie

przez obiedwie Izby i, jak si teraz przekonywamy, przez Rzd
za sprawiedliwy uznany; gdy jednak nie byo pewnoci, czy

komitaty istotnie adresa te podaway, wstrzymalimy si z ogo-

szeniem tego podzikowania. Kasztelanowi Niemcewiczowi po-

ruczone byo jego uoenie; gdy Rzd to uskuteczni, nam
nie wypada krzyowa si z Rzdem. Powiedzie nam na-

ley, e uczucia, w odezwie przez Rzd Narodowy wydanej

zawarte, s uczuciami Sejmu; czyli za bdzie zrobiony do-

datek, e Sejm pierwej ju wniosek ten uczyni, jest rzecz

obojtn«.
JW. Szaniecki: »Zadawalnia tu powinna zgodno w po-

stpowaniu pomidzy Sejmem a Rzdem. Jakkolwiek odezwa
Rzdu zdaje si dostateczna, przecie wypadaoby moe odczy-

ta odezw przez Kasztelana Niemcewicza napisan, ebymy
je lepiej oceni mogli«.

Dyaryusz T. VI. 16
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JW. Krysiski odczyta tu projekt do odezwy uoony przez

JW. Kasztelana Niemcewicza. (Niema jej w allegatach).

JW. Worcell: »Nie zaszkodzioby, abymy, nie krzyujc
si z dziaaniem Rzdu Narodowego, przyjli t odezw przez

Kasztelana Niemcewicza uoon. Obydwie w tyme samym
celu s napisane, jednakowo s w duchu odmienne. Odezwa
Rzdu niebardzo jest zastosowana do tego, jak Reprezentacya

narodowa przemawia powinna. Odpowiada ona pooeniu,
w jakiem Rzd si znajduje«.

IW. Jeowicki: »Popieram wniosek kolegi Worcella, aby

odezw Kasztelana Niemcewicza przyj za gos Izb poczo-
nych do narodu wgierskiego. Odezwa Rzdu Narodowego
napisana jest w takiej formie, jak Rzd pisa powinien. Izby

za sejmujce, które w imieniu Narodu wolnego przemawiaj,

owiadczy powinny caemu wiatu miao i wyranie, jaki cel

sobie zamierzyy, a zatem wnosz, aby Rzd Narodowy osobno,

a Sejm osobno wyda swoj odezw«.
JW. Krysiski; »Z boleci przychodzi mi róni si w zda-

niu z poprzednio mówicymi. Nie miaem zamiaru w niczem

ujmowa zalet, które cechuj pikny gos Kasztelana Niemce-

wicza; jednak przy skrupulatnym rozbiorze tych dwóch odezw
ani na chwil waha si nie bd, gdy dam pierwszestwo
odezwie Rzdu Narodowego. Wszystkie uczucia objawione

w odezwie Rzdu Narodowego s te same, które obj w swo-

jej odezwie Kasztelan Niemcewicz, z t rónic, e w tej pier-

wszej odezwie miano wzgld na te delikatne odcienia, uwa-

ano na stosunki zachodzce w niektórych politycznych kom-

binacyach midzy narodem wgierskim a naszem poiitycznem

pooeniem. Wzbraniam sobie dalszego rozbioru w tej materyi,

lecz utrzymuj, e wzgld na te odcienia przekona powinien,

e odezwa Rzdu Narodowego jest trafniejsza jak odezwa Ka-

sztelana Niemcewicza«.

JW. Godebski: »Dziel zdanie kolegi Worcella i widz
wielk rónic w redakcyi odezwy Rzdu Narodowego a ode-

zwy JW. Niemcewicza, i inaczej by nie mogo. Najwaniejsza
jest ta rónica, e w gosie Izb poczonych wyraone s jasno,

dobitnie, cele powstania narodowego, i tak by powinno. Nie

wstydmy si dworów postronnych, bomy si nie wstydzili,

kiedymy rewolucy za narodow uznali, kiedymy zaprzysigli,
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e trwa w niej bdziemy. Nie widz potrzeby, kiedymy raz

jcele naszego powstania zaprzysigli, aby je teraz pokrywa,
aby nas teraz móg jakikolwiek wzgld zatrzymywa, ebymy,
majc sposobno odezwania si do ludu bratniego, wyranie
celów naszych nie objawili. To szkodzi nie bdzie, e Izby

poczone od siebie to napisz, kiedy Rzd Narodowy je

uprzedzi. Dziel zupenie uczucia Rzdu, lecz sdz, e odezwa
Kasztelana Niemcewicza zachowana by powinna, tern bardziej,

e na jednomylne wezwanie przygotowan zostaa«.

JW. Marszaek: »Nie wchodzc w ocenienie wartoci we-

wntrznej tych dwóch odezw., niech mi wolno bdzie z innego

stanowiska rzecz t uwaa. Obawiam si, czy przyjcie re-

dakcyi Rzdu Narodowego za nasz i ogoszenie tego nie

osabi zaufania, jakie wzbudza powinny odezwy od Rzdu
wychodzce i te, które na przyszo wychodzi bd; obawiam
si, aby Izby, zatwierdzajc t jedne odezw, nie osabiy sku-

tecznoci innych odezw Rzdu Narodowego**.

JW. Jasieski: »Nietylko z tego stanowiska rzecz uwaam,
co kolega Krysiski, ale nadto przypominam sobie, e kolega

Morawski wystawi, i nie byo przykadu w krajach repre-

zentacyjnych, aby wadze reprezentacyjne miay z obcymi lu-

dami korespondencye. Naród wgierski nie robi do nas adresu,

nie mamy wic prawa mu odpowiada. Dwór austryacki

mógby to wzi za ze, gdybymy si zbyt jasno przed naro-

dem wgierskim wyrazili. Z tych powrodów jestem za redakcy
rzdow«.

JW. Krysiski: »Naprzód winienem koledze Jasieskiemu

powiedzie, e nietylko mnie nie popar, ale zupenie co innego

owiadczy. Z gosu kolegi Godebskiego zdawaoby si, e
odezwa Rzdu Narodowego nie jest tak dobitna, jak odezwa
Kasztelana Niemcewicza. Ja za tu owiadczyem, e Komisya

wasza dlatego wanie przyja odezw Rzdu Narodowego,

e w niej widziaa te zbawienne odcienia, które byy pominite

w odezwie szanownego Kasztelana Niemcewicza. Dostateczn

jest rzecz jeden peryod z odezwy Rzdu Narodowego odczy-

ta, aby si przekona o tych odcieniach, o których do jest

napomkn, aby je zrozumie. Peryod ten jest nastpujcy:
(niema w protokóle). Frazes wielki wskazuje myl ogromn,
on dostatecznie wskazuje potrzeb przyjcia tej odezwy «.

16*
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Na danie JW. Godebskiego odczyta JW. Krysiski je-

szcze nastpujce wyrazy: (niema w protokóle), poczem tymi

sowy gos swój zakoczy: » Odezwa ta, w której o cywili-

zacyi, o potrzebach Europy jest mowa, ogarnia instytucye na-

der w blizkiej stycznoci z przyszem naszem pooeniem
bdce i z tej strony niewtpliwie na pierwszestwo zasuguje«.

JW. Ghemicki: »Izby same uchwaliy napisanie podziko-

wania do Wgier; adnego w tej mierze wniosku Rzd nie

czyni; nie mamy wic powodu jego odezwy przyjmowra;
nadto, wana jest bardzo uwaga JW. Marszaka, e, przyj-

mujc jedne odezw Rzdu, innych moc bymy osabili; a za-

tem jestem zdania, eby Izba sama od siebie adres uchwalia«.

JW. Henryk Nakwaski: »Zdaje mi si, i to za odpowied
suy powinno koledze Krysiskiemu, e, kiedy raz Izby posta-

nowiy, aby od Izb bya odezwa zrobiona, cofa ju tego po-

stanowienia nie mog, lecz zapytuj si kolegi Krysiskiego,

czyli odezwa Rzdu Narodowego posan ju zostaa do W-
gier i kiedy ?«

JW. Krysiski: »0 ile wiem, odezwa ta dawno ju prze-

san zostaa komitatom«.

JW. Henryk Nakwaski: »Jaka w tern jest tajemniczo. Ja

jestem przeciwny wszelkim tajemnicom. Nie wiemy, czy Rzd
Narodowy przed decyzy Izb wyda t odezw, czy póniej.

Przewany byby gos kolegi Krysiskiego, gdyby by obeznany

z tajemnicami dyplomatyki, lecz kiedy mi na moje pytanie do-

kadnej nie da odpowiedzi, wida, e lubo komisarz dyploma-

tyczny, przecie jest w tej samej niewiadomoci, co i inni

Czonkowie Izby. Jeeli s jakie niedokadnoci w odezwie

Kasztelana Niemcewicza, moe by odesana do Komisyi po

zmian w redakcyi, lecz odezwa Rzdu przez Sejm przyjta

by nie moec*.

JW. Krysiski: »Objaniajc ten przedmiot, to tylko mam
honor owiadczy, e Rzd adnej insynuacyi nie robi, aby

jego odezwa przez Sejm przyjt zostaa; sami tylko komisa-

rze, odczytawszy j, na t myl wpadli. Co si tyczy dyplo-

macyi, nie przecz, e jej tajniki wiadome mi nie s«.

JW. Godebski: »Z najusilniejsz uwag przysuchiwaem
si odezwie Rzdu Narodowego i adresowi Izb poczonych.
Przekonanie, które wówczas powziem, i teraz mam, e duch
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odezwy jest róny od ducha adresu. Gdy naród przemawia do

innego narodu, nic naturalniejszego, jak e wTyjawia przed nim

cele swojego powstania. Niezawodnie, gdybymy stanli w obli-

czu Wgrów, powiedzielibymy do nich te wyrazy: (niema

w protokóle).

Tak naród do narodu przemawia, nie tai si, nie krpuje

restrykcyami dyplomatycznemu Poj ten gos Narodu Kasztelan

Niemcewicz i jasno go wynurzy. Nie pytalimy si, kiedymy
or podnosili, czy ssiednie gabinety uznaj to za dobre; uczu-

limy krzywdy, podnielimy or i przysiglimy krzywd si
pomci, albo uledz, jak ludowi z honorem przystoi. Z tego

stanowiska rzecz uwaajc, znaczna zachodzi rónica midzy
odezw Rzdu a adresem od Narodu. Dlatego raz jeszcze jak

najmocniej popieram wniosek kolegi Worcella, aby adres do

komitatów wgierskich oddzielny przez Izby uchwalony zo-

sta. Nie bdziemy tego adresu przesya do komitatów w-
gierskich; do, kiedy t sam drog, jakmy ich adresa otrzy-

mali, objawimy im nasze podzikowanie. Adres ten dostanie

si do nich, przeczytaj go i, kiedy nie wolno jest naszym

ajentom objawia celu powstania narodowego, nam przynaj-

mniej wolno jest to uczyni, i liczne do tego znajdziemy po-

budki«.

JW. Wyk: »Dwa s przedstawione adresa; gosy sejmu-

jcych rozróniaj si, który z nich przyj za adres od Sejmu,

od Narodu. Komisye sejmowe owiadczyy si za adresem

Rzdu Narodowego. Lubo znajduj go bardzo dobrze wyso-

wiony, lecz czemu i tym samym ladem, kiedymy uoenie
adresu poruczyli Kasztelanowi Niemcewiczowi, i ten go w du-

chu prawdziwie narodowym napisa. Nie dlatego to mówi,
abym rozumia, e, przyjmujc odezw Rzdu Narodowego, ju
tern samem zdawaoby si, e idziemy ladem Rzdu i nie

chcemy zmienia to, co on uchwali. Majestat spoczywa w Izbach,

nasze wic zatwierdzenie wicej tylko nadaoby mu wagi. Lecz

gdymy innych odezw Rzdu nie potwierdzali, przyjmujc t
za nasz, moglibymy moc innych osabi. Odezwa Kasztelana

Niemcewicza jest krótsza wprawdzie, lecz w duchu narodowym
napisana; przyj wic j moemy«.

JW. Szaniecki: »Wybralimy Komisy dyplomatyczn, aby

w okolicznociach dotyczcych stosunków z innymi narodami



— 246 —

zdanie nam swoje wynurza(a). Widzimy tu wynurzone przez

ni() zdanie. Poniewa to nie trafia do przekonania caej Izby,

czyliby nie wypadao, aby w tak wanej okolicznoci, gdy nie

zgadza si z godnoci Izb, aby skwapliwie co przedsibray,
rzecz t do wszystkich poczonych Komisyów odesa, aby
one przedmiot ten raz jeszcze rozebray? Moe by, e one
przyjm odezw Kasztelana Niemcewicza, albo j zmieni, albo

inny wynajd rodek, któryby wszystkie zdania pogodzicc

JW. Marszaek: »Czy Izby przychylaj si do wniosku JW.
Szanieckiego?«

JW. Godebski: »Nie jestem przeciwny wnioskowi kolegi

Szanieckiego; owszem, niech Izby nad odezw Kasztelana

Niemcewicza z ca skrupulatnoci si zastanowi, niech zwa
wszystkie jego wyrazy, ebymy si w czem nie skompromi-
towali, kiedy si tego obawiamy. Lecz wnosz, abymy nazna-

czyli czas, w którym Komisye poczone prac nam swoj
przedstawi. Cztery ju tygodnie mija, jak wniosek uczyniony

zosta przez koleg Woowskiego. Aby podobny przypadek

i teraz miejsca nie mia, dam oznaczenia czasu, bo lepiej

jest cakiem odrzuci, anieli puszcza w odwok«.
JW. Marszaek: »Zapewne dla spónionej pory nie bdziemy

mogli dzisiaj przystpi do wyboru Senatora. W poniedziaek

wic czynno t uskuteczni nam wypadnie; na tej wic sesyi

Komisye zechc nam zda spraw wzgldem tych
odezw do W g r z y n ó w«

.

Izby zgodziy si na ten wniosek.
JW. Marszaek: »Wypada nam jeszcze wzgldem jednego

przedmiotu co postanowi. Projekt do uchway wzgl-
dem regulaminu tak Izby Poselskiej jak Senator-
skiej, przyjty w Izbie Poselskiej, w Senacie odrzucony, by
w Izbach poczonych wprowadzony. Izby stanowczo wzgl-
dem niego nie wyrzeky; art. 3-ci (4-ty!) tylko z niego wyjy
i w prawo zamieniy. Zdawao si wszake, e wikszo
Czonków obu Izb zgadzaa si na potrzeb zaprowadzenia

w nim znacznych zmian. Moe wic teraz Izby po-
cz o n e na to przystan, aby ten projekt wróci
do K o m i s y i i tam uleg potrzebnym z m i a n o m«.

Izby zgodziy si na wniosek J W. Marszaka.
;i doda uwag, która take powszechne poparcie
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znalaza, e projekt ten, jako raz ju rozbierany w Izbach po-
czonych, z Komisyi wprost do Izb poczonych wniesiony zo-

staniem

JW. Marszaek: »Przed zasolwowaniem sesyi przypominam,
i jutro o godzinie 11 zrana w kociele go Jana wznosi b-
dziemy mody do Boga dla wyjednania pomylnoci orowi
naszemu; prosto z kocioa udamy si do Izby Poselskiej na

posiedzenie, na które JJWW. Ministrowie zaproszeni bd.
W niedziel, jeeli pogoda posuy, zapraszam Czonków Izby

Poselskiej, aby o 5 godzinie zrana raczyli si zgromadzi przed

ratuszem, skd si udamy na okopy«.

Potem sesya obu Izb zasolwowan zostaa.

W. hr. Ostr(owski).

Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 6 sierpnia
1831 roku.

JW. Marszaek zaprosi JW. Z w i e r k o w s k i e g o, aby ra-

czy odczyta list obecnoci. Obecnymi byli (82?):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor
lski. Wiktor uniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JJWW. Fra. Jaboski. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Libiszewski. Hieronim Kochanowski.

Deputowani: JJWW. Jan Pusztynika. Ignacy eleski. Jan Gra-

tkowski.

Z Woj ewództwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Bonawen-
tura Niemojowski. Marcin Radoski. Stan. Kaczkowski. Floryan Suchecki.

Kantorbery Tymowski. Wad. hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Antoni Rembowski. Alojzy

Biernacki. Józef Ziemicki. Ksawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Ksawery hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Pole-

tyo. Józef Swirski. Tomasz br. Wyszyski. Feliks Doliski.

Deputowani: JW. Adam Fritsch.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Pawe Grbezewski. Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski.
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Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Konstanty Jezierski (?). Szczepan winiarski. Jakób

Okcki. Antoni Plichta. Fra. Dbrowski. Ignacy Starzyski. Adam u-
szczewski. Fra. Trzciski. Eugeni Slubicki. Józef Kretkowski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Domi-
nik Krysiski. Józef Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski.

Fra. Woowski. Augustyn Morzkowski. Wojciech Chodecki. Antoni Za-

wadzki. Walenty Zwa.
Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Fra. Zalewski. Wad. Zawadzki (?) Ignacy Wyk (?) Józef hr.

Maachowski (?) Teodor Jasieski.

Deputowani: JW. Fra. Obniski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Bykowski. Józef hr. Starzeski (?) Jan Augustowski. Fra. KisielnickL

Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woy skiego. Posowie : JJWW. Ksawery
Godebski. Stan. hr. Worcell.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Ksawery Sabbatyn. Aleksander Bernatowicz. Henryk Na-
kwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Wincenty
hr. Tyszkiewicz. Daniel Tchorzewski. Jakób Malinowski.

JW. Marszaek: »Nim przystpimy do porzdku dziennego,

t. j. do dania objanie od Ministrów, wypada zaatwi rzecz

bardzo wan i adnej niecierpic zwoki, a ta jest: wybór
dwóch Czonków do komitetu obrony miasta War-
szawy. Mnie si zdaje, e najatwiej odbdzie si wybór, gdy
kademu z Czonków Izby rozdane bd kartki, na których

kady dwa nazwiska napisa raczy. Przed rozpoczciem tej

czynnoci niech mi bdzie wolno nadmieni okoliczno mnie
osobicie dotyczc. Kilku szanownych Czonków Izby owiad-
czyo, e mnie chc poda na kandydata; wszelako dla przy-

czyn bardzo wanych musz si od tej posugi wymówi. By-

oby to ze strony mojej zarozumiaoci, gdybym sobie mia
pochlebia, e wikszo pozyskam. Mog zarczy, e wolny

zupenie od niej jestem; wikszoci si wic nie spodziewam,

lecz i tych kilku kresek, którebym móg otrzyma, nie radbym
odwraca od waciwego celu. Powody, dla których si od

obowizku tego uwolni pragn, s nastpujce: obrady tego

komitetu odbywaj si prawie codziennie, a czasem i cao-
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dziennie; nie daoby to si pogodzi z czynnociami obowizku
mojego, jako zaszczyconego marszakostwem. Oprócz tego wy-
znaj, e ju tak dawno myli moje od stanu wojskowego

odwróciem, i nie mógbym odpowiedzie tak wanemu obo-

wizkowi, jak odpowiedzie mog ci, których Izba powoa
zechce. Przystpujemy teraz do wyboru. Zapraszam na asesorów

JJWW. Michaa Gostkowskiego, Plicht, Kozowskiego i Biel-

skiego. Jeszcze jedn okoliczno niech mi bdzie wolno nad-

mieni: niechaj szanowni Reprezentanci nie wybieraj nikogo

z kandydatów na Senatorów, bo gdyby si takowy utrzyma,

musielibymy drugi raz za dni kilka do nowego wyboru przy-

stpi«.

Poczem JW. Marszaek zaprosi na asesorów JJWW. Mi-

chaa Gostkowskiego, Posa powiatu Stopnickiego, JW.
Ksawerego hr. Niesioowskiego, Posa powiatu Kazi-

mierskiego, JW. Kajetana Kozowskiego, Deputowanego
z okrgu Pockiego. JW. Antoniego Plicht, Posa powiatu

Brzeziskiego. Gdy przystpiono do wyboru okazao si, ze

wotujcych byo 77, a zatem kresek 154.

Po obliczeniu wotów okazao si, e:
JJWW. Niemojowski otrzyma kresek 52, Chemicki 35,

Dembowski 29, wirski 12, Wyk 6, uniewski 5, Gustaw
Maachowski 3, Libiszewski 2, lski 2. Konstanty Witkow-
ski 2, Wiszniewski 2, Niesioowski 1, Zwierkowski 1, Józef

Maachowski 1, Godebski 1. Razem 154.

JW. Marszaek: »W skutek wotowania szanowni koledzy

JJWW. Niemojowski i Chemicki, jako najwicej
kresek majcy, s Czonkami delegowanymi do ko-

mitetu obrony m. Warszawy. Wszelako w teraniejszych

okolicznociach i grasujcych chorobach mog by takie wy-
padki, i który z Czonków delegowanych nie mógby by na

naradach komitetu obecny. Wypadaoby wic moe, aeby
dwaj nastpujcy najwicej kresek majcy byli tymczasowymi
zastpcami, dopókiby Izby waciwych Czonków nie wybray.
Z tych najwicej maj J W. Dembowski i J W. wirski,
a zatem ci byliby tymczasowymi zastpcami«.

JW. Dembowski: »Zupenie w opinii mojej byem prze-

ciwny przy stanowieniu tego komitetu, bo nie mogem poj
przywilejów i obowizków, jakie mie bdzie. Dlatego wanie,
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e atrybucye jego nie s waciwie wskazane, nie wiedziabym,

jak mam, bdc zastpc, postpi. Obowizki moje chciabym

jak najgorliwiej wykonywa, a gdy obowizki delegacyi do

komitetu nie s naleycie okrelone, nie mógbym yczeniom

moim zadosy uczyni. Dlatego upraszam o uwolnienie mnie

od zastpstwa«.

JW. Marszaek: » Jeeli si Izba zgodzi, wic .IW. Swirski,

jako póniej najwicej kresek majcy, bdzie pierwszym za-

stpc, a JW. Wyk drugim«.

JW. wirski: » Jeeli Izba nie uchwalia, e maj by za-

stpcy, na có to mianowanie?«

JW. Marszaek: »Chocia prawo nie obejmuje zastpców,

odwayem si ich zaproponowa z tego wzgldu, aeby na

przypadek niemonoci znajdowania si którego z naszych

delegatów na obradach, najwicej kresek majcy mogli ich

zastpi do chwili, w którejby Izba przystpia do zanomino-

wania zastpców«.

JW. Konstanty Witkowski : »Poniewa w atrybucyi tej rady

nie jest powiedziano, aeby zawsze wszyscy na obradach si

znajdowali, i czyli to bdzie dwóch, lub jeden, wcale to dzia-

aniom tej Rady przeszkadza nie bdzie; z tego stanowiska

wychodzc, sdz, e zastpcy nie s potrzebni«.

JW. Chodecki: »Ja rozumiem, e aden Czonek nie dziaa

ani dla siebie, ani za siebie. Z tego powodu rozumiem, e
JW. Dembowski powici swe zdanie, skoro Izba pokada

w nim swoje zaufanie i powouje go do obowizków zastpcy.

Bdzie to zapewne z wiksz dla nas korzyci, gdy bdziemy
mieli zastpców^.

JW. Ignacy Starzyski: »Jeeli Izba zadecyduje, aeby byli

zastpcy, upraszam, aeby JW. Dembowski raczy zastpstwo

przyj; wszyscy bowiem znamy jego patryotycznego ducha

i jego gorliwo«.

JW. winiarski: »Gdyby przyczyny przez JW7

. Dembow-
skiego mogy mie wpyw na zdanie Czonków, to miayby

i na tych, którzy najwicej kresek mieli, i oniby mogli zna-

le powody uwolnienia si od obowizku. Lecz sumienie,

wiato, rozsdek, s to najlepsze skazówki dziaa delegacyi.

Rozumiem, e JW. Dembowski od wyrzeczonego tu zdania

odstpi«.
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JW. Trzciski: »Prosibym o odczytanie uchway: jeeli

w niej niema mowy o zastpcach, skde do nominowania ich

przychodzimy? To chyba trzeba nowy projekt wzgldem za-

stpców Izbie przedstawicie

JW. Marszaek: »K to jest zdania, aby dwaj najwi-
cej kresek majcy byli zastpcami, po ws ta c r aczy«.

— Mniejszo powstaa. —
»Wic nie bdzie zastpców; jeeli za okae si

potrzeba ich, Izba do nowego wyboru przystpi. Stosownie do

uchway racz si JJWW. Niemojowski i Chemicki zgosi
do Gubernatora wzgldom porozumienia si z nim co do czasu

i miejsca obrad komitetu. Ja za z mej strony zawiadomi
Rzd Narodowy o wyborze JJWW. panów«.

JW. Biernacki: »Wypadaoby Senat zaprosi, aeby od sie-

bie Czonka wybra zechcia«.

JW. Marszaek: »Mnie si zdaje, e Senat sam wybierze.

Nie mamy prawa przypomina Senatowi, co ma czyni; za-

wiadomi go tylko o wyborze, jaki w Izbie nastpi.

Zoone zostay do laski dwa projekta, wzgldem których

Izba decyzy swoj objawi raczy.

1 . J W. Szanieckiego wzgldem uchway do
zawdziczenia wspóczucia narodu wgierskiego*
Zapewne Izba zgodzi si, aby odesany by do Komisyi dyplo-

matycznej".

— Gosy: » Zgoda! zgoda !« —
» Drugi wniosek Rzdu Narodowego wzgldem

udzielenia Gubernatorowi miasta stoecznego
Warszawy w czasie jej oblenia rozciglejszej
wadzy. Zapewne zgodzi si Izba, aby (by) odesany do

wszystkich trzech Komisyów, gdy zdaje mi si by bardzo

wany«.
Gosy: »Zgoda! zgoda !«

JW. Chodecki: -Prosilibymy o odczytanie caego«.

JW. Marszaek: »Uczynimy to, jak z Komisyi wróci, bo

ten porzdek raz na zawsze przyjlimy, aby przed odesaniem
do Komisyów tre tylko wniosków odczytywan bya. Po za-

atwieniu tych czynnoci przystpujemy do porzdku dziennego,

t. j. do dania objanie od JJW W. Ministrów. Ma
gos (JW. Zwierkowski)<(.
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JW. Zwierkowski : »Wypadek dnia wczorajszego daje mi

powód interpelowania Ministra sprawiedliwoci, z jakich po-

wodów obywatel Krpowiecki, który przesta by wojskowym
i jest cywilny, aresztowanym zosta? Zapytuj si, z czyjego

polecenia nastpio uwizienie obywatela Krpowieckiego, czyli

to z polecenia Gubernatora, czyli te przez jak wadz cy-

wiln? Wiem tylko, e Krpowiecki oddany zosta pod sd
wojenny nadzwyczajny, std domylam si, e przekroczenie

jego musi by jakiego szczególniejszego rodzaju, i chciabym
w tern by objaniony«.

JW. Marszaek: »Upraszabym szanownych Czonków Izby,

aeby si z t kwesty wstrzymali, dopóki Minister sprawiedli-

woci nie nadejdzie«.

JW. Ignacy Starzyski: »Tam, gdzie idzie o ycie czowieka'

rzeczy w odwok puszcza nie mona«.
JW. Minister przychodów i skarbu: » Aczkolwiek interpe-

lacya dotyczy si Ministra sprawiedliwoci, gdy jednake wr tej

chwili ten nie jest obecny, a ja jestem w stanie uczyni zado-

sy yczeniom Izby, mio mi jest dane udzieli objanienie.

Rzd Narodowy otrzyma w dniu wczorajszym o godzinie 7 x

/4

prob obywatela Krpowieckiego wrczon, jeeli si nie myl,
przez JW. Zwierkowskiego, w której uwiadamia, e w dniu

wczorajszym z rozkazu Gubernatora zosta aresztowany i prosi,

aeby uwolnionym zosta, przytaczajc, e jako osoba cywilna

nie podlega sdom wojennym. Rzd Narodowy wezwa Guber-

natora o danie bliszych objanie, a tymczasem poleci mu,

aeby wstrzyma postpowanie sdowe i wszelkie kroki wzgl-
dem Krpowieckiego, dopóki danych objanie Rzdowi Na-

rodowemu nie nadele. Dalszych wypadków z Krpowieckim
nie wiem. Tymczasem wczoraj po godzinie 8 wieczorem zgo-

sio si kilkuset obywateli do Rzdu Narodowego, dajc
objanienia i uwolnienia Krpowieckiego. Rzd Narodowy
owiadczy im swoj decyzy, czem oni zaspokojeni rozeszli

si przy okrzykach: Niech yje Rzd Narodowy !«

JW. ^Tiemojowski: »Pogarda dla prawa zabezpieczajcego

wolno osobist bya jedn z gównych pobudek rewolucyi

naszej z d. 29 listopada. Jednym z gównych celów rewolucyi

naszej jest zapewnienie si raz na zawsze, aby nie wraca
wicej do tych naduy, jakich przez czas dugi bylimy ofia-
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rami. Gównym obowizkiem Reprezentanta jest czuwa nad

wykonaniem prawa. Uprzedzi mnie w tern JW. Zwierkowski.

Na danie obywatela Tadeusza Krpowieckiego miaem uczy-

ni wniosek i donie Izbie Poselskiej, i w dniu wczorajszym

popeniony zosta gwat na osobie jego. Gubernator z rozkazu

Naczelnego Wodza aresztowa Krpowieckiego i odda go pod

sd wojenny nadzwyczajny. Powodem do tego, ile mi wiadomo,

jest artyku, w którym Krpowiecki owiadczy, i twierdzenie

Naczelnego Wodza, jakoby unikajc boju poda si do dymisyi,

byo mylne. Krpowiecki zyska dymisy wprzód, nim artyku

ten napisa. Spodziewa si, i od 29 listopada ustaa ju ta

doktryna W. Ks. Konstantego, i ci, którzy si dobijaj teraz

o wolno, maj by do mierci Naczelnego Wodza najemni-

kami i jego sdom ulega. Uchwaa z d. 24 stycznia stanowi

wprawdzie, e w okolicach dziaa armii w stanie wojennym
ogoszonych wolno jest Naczelnemu Wodzowi wszelkie osoby

cywilne aresztowa, lecz ta uchwaa mówi. e tak przyareszto-

wane osoby do waciwych sdów odesane by winny. Owiad-
czyem Ministrowi sprawiedliwoci, e bd go interpelowa;

nie wiem, czemu nie jest obecny, i dlatego wstrzyma si
musz. Nie wiem, czyli to zdarzenie jest jemu wiadome, i wa-
nie jako stróa sprawiedliwoci i opiekuna osób chciaem we-

zwa, aeby przedsiwzi rodki, wyrobi uwolnienie Krpo-
wieckiego, lub, jeeli przewinienia jakie na nim ci, pod sd
waciwy go odda. Ile mi wiadomo, przewinienie Krpowie-
ckiego nie jest tak wielkie, aeby z tak przykrego wizienia

odpowiada, gdzie ani familia, ani osoby jemu znajome przy-

stpu nie maj«.

JW. Marszaek: » Jeeli wicej szanownych Reprezentantów

chce mówi w tej materyi, upraszabym o zatrzymanie si:

Minister sprawiedliwoci w tej chwili przybdzie«.

JW. Chemicki: »Poniewa JW. Minister skarbu wda si
w tómaczenie Ministra sprawiedliwoci, niepodobna jest czeka
duej za nim. Wiedz dobrze Ministrowie, i w dniu dzisiej-

szym jest interpelacya. Ju to nie pierwszy raz Gubernator

dopuszcza si podobnego naduycia: i tak zapiecztowa dru-

karni redaktorowi »Merkurego«, stao si to bezprawnie, lecz

podobno na rozkaz Naczelnego Wodza. Najwyszy urzdnik
kraju powinien szanowa prawo i da przykad modszym
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w uszanowaniu jego, aeby nikt nie way si go ama. Dla-

czego Naczelny Wódz, tak powolny w aresztowaniu wojsko-

wych, pokazuje si tak skwapliwym w aresztowaniu cywilnych,

do których nie ma adnego prawa? Dlatego wnosibym, bymy
przedewszystkiem wezwali Rzd Narodowy, aby szczególniej

dopilnowa tego, iby kady swoje obowizki peni, i nikt na-

dal nie poway si gwaci prawa«.

IW. Godebski: »Wanie miaem gos zabra dla poparcia

wniosku JW. Zwierkowskiego, ale poniewa Minister sprawie-

dliwoci nie jest obecny, a JW. Marszaek owiadczy, i nie-

bawem nadejdzie, prosibym, abym w tej materyi gos mój do

przybycia jego zatrzymacc

JW. Klimontowicz: »Prawa dopóty s szanowane, dopóki

cao kraju i bezpieczestwo osób na nich spoczywaj. Od
momentu, jak tylko kardynalne prawa pogwacone zostan,

tam ju po wolnoci, ju po wszystkiem. Nie pierwszy raz pa-

trzymy na to pogwacenie praw. Widzimy, z jak to skwapli-

woci aresztowani s ci, którzy mae uchybienia popenili,

czsto moe dum obrazili, a tam, gdzie si wyrana zdrada

kraju pokazaa, wymiar sprawiedliwoci leniwym, ówim po-

stpuje krokiem. Jak to dawrno aresztowani s obwinieni

o zdrad kraju, a dotd wyroku na nich doczeka si nie mo-

na, a tego, który mae uchybienie popeni, który osobist

dum obrazi, w 24 godzinach osdzi nakazano«.

JW. Starzyski: »Do wiatych gosów przedemn mówi-
cych có mam przyda, jak powtórzy, i rewolucya nasza

bya w tym duchu, aebymy nadal zachowali dla siebie wol-

no osobist. Lecz nie jest cel dopity; postpujemy arbitral-

nie; sic volo, sic jubeo. Kto uniós si patryotyzmem, wyrzek,

lub napisa co osobist dum obraajcego, sdzony jest na-

tychmiast. Czemu to nie masz wyroku na jeneraa Jankow-

skiego? Wszdzie si pytaj, co si znaczy, e sd o obwinio-

nych dotd nie wyrzeka? Jeeli da tego cay Naród, i my
wszyscy, dlaczego nie jest sdzony? Kto mao przewini, odpo-

wiada z aresztu sdzony natychmiast, a gdzie jest zdrada

kraju, to zwoka«.

JW. Marszaek: »Poniewa JW. Minister sprawiedliwoci

przyszed, ma gos (JW. Godebski)«.

JW. Godebski: »Gwal't jawny popeniony zosta w dniu
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wczorajszym na osobie obywatela Tadeusza Krpowieckiego.

Nie wchodz w przyczyny, jakie powodoway wadze do przy-

trzymania tego obywatela; nie bd przytacza anteriorów y-
cia jego; nie powiem, e kto w obronie sprawy narodowej

chlubne znaki otrzyma, e kto dosuy si stopnia oficera, e
kto dzieli niebezpieczestwa wyprawy jeneraa Dwernickiego,

tego o ze zamiary posdza nie godzi si. Powtarzam, nie

potrzebuj si do anteriorów ycia jego odwoywa. Obywatel

Krpowiecki przesta by wojskowym, zosta cywilnym i z pod

praw wojskowych wróci pod prawa cywilne. adna wadza
nie ma prawa wizi obywatela bez oddania go pod sd wa-
ciwy. W najnaglejszych okolicznociach, gdyby nawet nie by
znany, nie pooy adnych zasug, adna wadza nie miaaby
go prawa wizi, i jeszcze tak wizi, eby ani krewni, ani

znajomi przystpu do niego nie mieli. Byem wczoraj wiadkiem,

jak wielu obywateli zgromadzio si przed Rzdem Narodo-

wym, syszaem dan im odpowied przez jednego z Czonków
Rzdu Narodowego; bya ona godna wadzy, jak ten Czonek
piastuje. Owiadczy, e Rzd Narodowy jest stróem wolnoci

obywatelskiej. Nie wtpimy o tern, i Rzd Narodowy to zdanie

podziela; nie chcemy zarzuca nieprawnego postpowania; s-

dzimy, e musz by wane pobudki, kiedy w kraju konstytu-

cyjnym taki czyn popeniony zosta. Mamy tylko prawo da
w tym wzgldzie od JW. Ministra sprawiedliwoci objanienia

i cieszymy si, e go na awce rzdowej widzimy«.

JW. Minister sprawiedliwoci: » Aresztowanie obywatela

Krpowieckiego, jak si dzi dowiedziaem z odgosu publi-

cznoci i w Izbie, nastpio z rozkazu Gubernatora, który t
wadz piastuje w miecie naszem oblonem, a przynajmniej

przez Rzd Narodowy ogoszonem za bdcem w stanie oble-
nia. Minister sprawiedliwoci, stosujc si do yczenia Izby

Poselskiej, nie moe wicej zrobi, jak zapyta si Guberna-

tora, dlaczego Krpowiecki przez wadz wojskow jest areszto-

wany, i dlaczego pod sd wojenny oddany? Skoro otrzymam

objanienie, stosujc si do prawa wzgldem miasta oblonego
uchwalonego, jeeli si przekonam, e obwiniony Krpowiecki
nie kwalifikuje si do sdów wojennych, bd mia sobie za

obowizek zada, aby pod sd zwyczajny by oddany. Dzia-

ania mojego nie mog inaczej rozpocz, jak przedstawiajc
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je Rzdowi Narodowemu, a gdyby bya wtpliwo, czyli Kr-
powiecki pod sd wojenny ma by oddany, wytocz spór ju-

rysdykcyjny, albowiem Minister sprawiedliwoci nie moe nic

Gubernatorowi nakazywa. Ju tu JW. Minister przychodów

i skarbu nadmieni, e na prob obywatela Krpowieckiego

Rzd Narodowy poleci Gubernatorowi, aby rzecz t wywieci
i aeby z oddaniem Krpowieckiego pod sd wojenny nadzwy-

czajny wstrzyma si do dalszej decyzyi. Zapewne to ju si

w tym momencie pertraktuje, i zapewne Minister sprawiedli-

woci i Gubernator otrzymaj stosowne rozporzdzeniach

JW. Godebski w kontynuacyi: »Miaem zaszczyt owiadczy,
e gdy wczoraj przypadkowo byem wiadkiem zaniesionej

proby obywatela Krpowieckiego do Rzdu Narodowego, te

wyrazy z ust jednego z Czonków Rzdu syszaem, e zaraz

po odebraniu proby Krpowieckiego mia by wezwany Gu-

bernator do dania stosownych objanie. Znane nam s atry-

bucye sdu wojennego nadzwyczajnego, znamy jego popiech

w dziaaniu. Byo to dnia wczorajszego; dzisiaj ju kilkanacie

godzin upyno, a w takiem przyspieszeniu dziaania dotd
adnego objanienia nie mamy. Niepodobna przytumi zadzi-

wienia. Ile mi wiadomo, Krpowiecki uwiziony zosta za wy-

ranym rozkazem Naczelnego Wodza. damy w tym wzgl-
dzie objanienia; wielka bowiem jest rónica midzy uwizie-

niem* z rozkazu Naczelnego Wodza, a uwizieniem z rozkazu

samego Gubernatora, bo w pierwszym razie, jakiekolwiek s
atrybucye Naczelnego Wodza, nikt mu nie da prawa wizi
i pod sd oddawa osoby cywilne. Nikt nas nie objani, czyli

Krpowiecki jest na wolno wypuszczony, czy te z wizienia

odpowiada; damy tego wyjanienia, bo, powtarzam, nikt nie

ma prawa wizi bez oddania pod sd«.

JW. Minister sprawiedliwoci : »Miaem honor owiadczy
ju, i w miecie oblonem areszta wojskowe s pod zarz-

dzeniem Gubernatora. Ministrowi sprawiedliwoci prawa te nie

su, i adna podobna atrybucya nie bya mu oddana. Trze-

baby wprzód prawa, aeby Minister sprawiedliwoci móg
wglda w areszta wojskowe. Gdy te wychodz zupenie z mo-

jej atrybucyi, rozumiem, e prdzej Minister wojny mógby da
stosowne w tym wzgldzie objanienie«.
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JW. Godebski w kontynuacyi: »Bynajmniej tedy troskliwo
nasza nie jest zaspokojona. Rzd Narodowy odebra wczoraj

prob Krpowieckiego. Rozumiem, i Ministrowie powinni

byli by o niej uwiadomieni. Jeeli okoliczno ta, jak nam
Minister sprawiedliwoci przedstawi, wicej si Ministra wojny
dotyczy, dziwimy si, e go dzisiaj na awce rzdowej nie

mamy. Gdzie idzie o ycie i wolno obywatela, tam obojtnym
by nie mona. Wiele gosów przytoczyo dobitnie te wyrazy,

e wanie za wolno osobist podnielimy ore nasze.

Gdzie jest ta wolno osobista? Ja nie widz, abymy j mieli,

i nie chc, abymy dyktatur za dyktatur() przyjmowali«.

JW. Nakwaski: »Gwat ju jest wyjaniony; nie chc za-

biera czasu i nie widz potrzeby rozszerza si duej nad
tym przedmiotem, ale musz zwróci uwag Izby i zapyta
si JW. Marszaka, dlaczego Minister wojny nie jest tu obecny?
Sdz, e te cige wymówki i odwoywania si Ministrów

jeden do drugiego, do dyrektorów jeneralnych, s do naga-

nienia. Przeszej soboty doniós nam Minister wojny, e nie

moe przyj na sesy z powodu, e musia przyjmowa dwu-
tysiczny korpus Chrzanowskiego. Zdaje si, e korpus paro-

tysiczny nie jest tern, czem Izba. Izba jest wicej, jak korpus.

Dzisiaj znowu nie widz go na awce rzdowej. Ministrowie

nie odpowiadaj na pytania czynione im zeszej soboty, odka-
daj odpowiedzi do czasu, przez co bywa Izba zawiedzion.
Tutaj trzeba stan przed Narodem i odpowiedzie na to, czego

Naród da«.
JW. Marszaek: »Nie bdc zawiadomiony o przyczynie

nieobecnoci Ministra wojny, nie jestem w stanie odpowiedzie
na zapytanie mi uczynione^.

Gosy: »Prosimy posa po Ministra wojny !«

JW. Minister przychodów i skarbu: »Minister wojny w ze-

szym tygodniu nie by na sesyi przytomnym, nie dla tej przyczyny,

jak JW. Nakwaski utrzymuje, jakoby przyjmowa korpus dwuty-
siczny jeneraa Chrzanowskiego, lecz e korpus jeneraa Chrza-

nowskiego, który skada si z wicej jak dwóch tysicy ludzi,

przybywszy do Warszawy, potrzebowa by zaopatrzonym w y-
wno i róne potrzeby dlatego, e nagle wychodzi na lini

bojow. Nie chciaby zapewne Minister mniej wanemu ja-

kiemu przedmiotowi powici drogich chwil przeznaczonych

Dyaryusz T. VI. 17
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na obrady sejmowe, które powici musia dla korpusu Chrza-

nowskiego. Co do dzisiejszego posiedzenia mam honor owiad-
czy JW. Nakwaskiemu, e jenera Morawski zachorowa na

choler, co rozumiem, e dzisiejsz nieobecno jego uspra-

wiedliwiam

JW. Nakwaski: »To tylko dodam, e wyranie byo powie-

dziane w tern, co nam JW. Marszaek na przeszej sesyi sobo-

tniej odczyta, e Minister wojny na sesyi nie móg by obecny

z powodu, i przyjmowa korpus jeneraa Chrzanowskiego.

Co za do saboci jego, rozumiem, e i w tym razie rzeczy

pogodzi si dadz: wszak s Radcy, którzy na budecie figu-

ruj; niech wic ci pod niebytno Ministrów zasiadaj celem

dania nam objanie, jakich Izba od nich zada«.
JW. Chemicki: »Rozumiaem, e JW. Minister sprawiedli-

woci uwiadomiony o interpelacyi wzgldem obywatela Kr-
powieckiego, przybywszy po konferencyi z Gubernatorem, przy-

niesie nam wiadomo, czy ten jako szpieg, zdrajca, lub z in-

nych jakich powodów aresztowany. Wiemy, e jest areszto-

wany, a za co, nie wiemy. Kiedy nie mamy sdów przysigych,

do nas Reprezentantów naley przestrzega, aeby wolno
osobista obywatela nie bya zagroona. Do nas naley wezwa
Rzd Narodowy, aeby obywatel Krpowiecki pod zarczeniem

obywateli by uwolniony, dopóki nie wyjani si powody, bo

tylko w takim razie wolno jest Wodzowi Naczelnemu areszto-

wa i pod sd oddawacc
JW. Szaniecki: »Ualamy si czsto na naduycia wolnoci

druku. Czeme one s? Oto obraz mioci wasnej, obraz
dumy. Czeme jest to naduycie pióra w porównaniu z naduy-
ciem wadzy? Jake si na niego nie uala, gdy zagraa wol-

noci osobistej, a nawet yciu? Rzecz jest tak wielkiej wagi,

z swobodami narodowemi tak cisy zwizek, majca, tak da-

lece wszystkich nas obchodzca, e bez pewnego wzruszenia

i wzgardy podobnego naduycia wspomnie nie mona. Sza-

nowni Reprezentanci! Nie rozchodmy si, dopóki si nie do-

wiemy od Gubernatora, dlaczego obywatel Krpowiecki zosta

aresztowany? Mona wysa to zapytanie do Gubernatora przez

wonego; mamy Ministra sprawiedliwoci obecnego, niech na-

pisze do Gubernatora; moemy wic mie odpowied natych-

miast. Takiej rzeczy nie godzi si odwóczy. Wiemy, e do-
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piero w poniedziaek zgromadzi si mamy: do poniedziaku,

kto wie, co si sta moe; przez ten czas mog powiesi,

mog rozstrzela obywatela Krpowieckiego, bo wiemy, jaki

jest popiech w dziaaniach sdu wojennego. Nie wiemy,

jaki jest skutek odezwy Rzdu Narodowego w tym przed-

miocie do Gubernatora uczynionej; z tego powodu troskli-

wo nasza winna by podwojon. Powtarzam, nie moemy
si rozej, dopóki nie bdziemy mieli skutku dania na-

szego«.

JW. Marszaek: »Wanie w interesie bezporednim obywa-

tela Krpowieckiego, w interesie zabezpieczenia go, niech mi

wolno bdzie uczyni wniosek do wniosku JW. Ch(emi)ckiego

zastosowany, a ten jest, aeby Rzdowi Narodowemu niezwo-

cznie objawi wol Izby, aeby obywatel Krpowiecki z pod

wadzy i sdu Gubernatora usunity, a pod waciwy sd cy-

wilny, i to natychmiast, oddany zosta«.

JW. Ignacy Starzyski: »Popierajc gos JW. Szanieckiego,

nie mog by zaspokojony obojtn odpowiedzi JW. Ministra

sprawiedliwoci, zwaszcza tam, gdzie idzie o ycie czowieka.

Z tego stanowiska rzecz uwaajc, nie mog wnosi, jak

tylko, e jest jaka rka paraliujca, która nas chce odwie
od tego wszystkiego, do czego nasza rewolucya zmierza«.

(Oklaski).

JW. Godebski: »Nie mog dzieli zdania JW7

. Marszaka.

Nie moemy przesdza, czy Gubernator mia prawo zatrzyma

obywatela Krpowieckiego, czy nie. Powinnimy by obznaj-

mieni, dla jakich powodów aresztowany obywatel Krpowiecki,

i dlatego ca si popieram wniosek JW. Szanieckiego. Nie

trzeba na to dugiego czasu; ekspedycya bdzie krótka, bo

Gubernator musi zna pobudki, dla których aresztowa Krpo-
wieckiego. Gdzie idzie o ycie obywatela, tam szanowni Re-

prezentanci, wy, którzycie dali tyle dowodów waszego powi-
cenia si, nie mniejsz okaecie gorliwo«.

JW. Nakwaski: »Ju wymownym gosem popar przedemn
mówicy wniosek JW. Szanieckiego, do którego i ja si z mo-

jem zdaniem przychylam. Czas jest, panowie, aby Izba daa
ze skutkiem. Ju smutny przykad daje si spostrzega, e
interpelacye, decyzye Izb nie s uwaane, od kilku tygodni

mimo puszczane. Nie ruszmy si, szanowni panowie, z miejsc
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dopóty, dopóki si nie dowiemy, z czyjego rozkazu, dlaczego

i za co Krpowiecki jest aresztowany? Nie idzie tu o osob,

nie moemy da uwolnienia Krpowieckiego, bo moe jest

winny, ale idzie o to, aby wolno osobista szanowan bya,

a zatem do ekspedycyi«. (Oklaski).

JW. Marszaek: » Musz dla objanienia odpowiedzi JW.
Nakwaskiemu, który mnie nie zrozumia, par sów doda. Nie

mówiem, aeby obywratel Krpowiecki by ju uniewinniony,

ale tylko, aby by usunity z pod wadzy wojskowej, a oddany

pod sd cywilny«.

JW. winiarski: »Zdarzenie obecne przekonywa nas o ko-

niecznoci znajdowania si Ministrów na posiedzeniach. Sa-

bo uwalnia ich, lecz w tym razie potrzeba, aeby Radca

waciwego Wydziau znajdowa si obecny celem czynienia

objaniecc

JW. Szaniecki : »Nie mona poprzesta na tern, aby Kr-
powiecki by uwolniony z pod sdu wojennego i pod waciwy
sd cywilny oddany. Nie wiemy powodów, za co uwiziony
zosta, moe za zdrad kraju, a jeeli tak, nikt zdrajcy broni

nie bdzie, niech zasuon otrzyma kar, ale o tern powin-

nimy by przekonani. Powtarzam: koledzy! nie rozejdmy si,

dopóki objanienia mie nie bdziemy. Wanie byem przeko-

nany, e Minister sprawiedliwoci nie po co innego wychodzi
tylko aby objanienie nam przyniós, bo przed sesy by o tern

wszystkiem uwiadomionym

JW. Minister sprawiedliwoci: »Nie wiem, skd panowie

powzili wiadomo, e ja chodziem do Gubernatora. Do Gu-

bernatora wcale nie chodziem, ani tego nie owiadczaem.
Poniewa w Izbie byo wotowanie, wyszedem, gdy Izba od-

bywaa swoje czynnoci, do czego ja nie byem potrzebny*.

JW. Chodecki : »Wanie i ja spodziewaem- si, e Minister

sprawiedliwoci przyniesie nam objanienie; wychodzc bowiem
powiedzia, e idzie w celu dowiedzenia si«.

JW. Minister sprawiedliwoci: »Nie wiem, skd szanowni

Reprezentanci utrzymuj, e ja wychodzc owiadczyem, i
id w celu zasignienia objanie. Prosz, aby to, com mówi,
byo oddane tak, jak mówiem. Wyszedem w czasie woto-

wania, bo czynno bya wcale inna, do której nie byem po-

trzebny. Odwouj si do samych JJWW. Reprezentantów, czy
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miaem poprzednio jaki gos, w którym owiadczybym si z tern,

co mi zarzucaj ?«

(Gosy): »Nie! nie! nie!«

JW. Marszaek: »Izba raczy rozstrzygn nastpujc kwe-

sty: Kto popiera wniosek, aebym niezwocznie zapyta si

pimiennie Gubernatora, dla jakich powodów obywatel Krpo-
wiecki aresztowanym zosta, powsta rczyce

Nim przystpiono do rozstrzygnienia tej kwestyi, zada
gosu

JW. Jeowicki: »Skuteczniej byoby napisa do Rzdu Na-

rodowego, ile spodziewa si moemy, e Rzd Narodowy ju do

tego czasu musi by z tym wypadkiem obznajmiony, a zatem

moe si znajduje w stanie udzielenia nam przyzwoitego obja-

nienia^

JW. Godebski: »Wiksza cz Izby zdaje si zgadza na

kwesty przez JW. Marszaka pooon, bo ta nas prdzej do

celu doprowadzi moe«.
JW. Morawski: »Przysuchiwaem si dzisiejszym obradom.

Zgadzam si na wniosek JW. Szanieckiego, aebymy nie ro-

zeszli si dopóty, dopóki o powodach aresztowania Krpowie-
ckiego objanienia mie nie bdziemy; lecz nie mog zgodzi

si na to, aeby Izba wprost Gubernatora si zapytywTaa. Gdy-

bymy dzisiaj sobie tego pozwolili, jutro pozwolilibymy sobie

wicej, wdalibymy si moe we wadze policyjne i korespon-

dowalibymy moe z podsdkami, a tak pomieszalibymy wa-
dz prawodawcz z wadz wykonawcz. Dlatego jestem zda-

nia, aeby Izba przesaa zapytanie wprost do wadzy, z któr

zostaje w bezporednich stosunkach. Cho to wicej czasu zaj-

mie, jednakowo mniej zego std wyniknie«.

JW. Marszaek: »Uwaga JW. Morawskiego jest suszna

i wana. Jednakowo musz nadmieni, e Rzd Narodowy
w tej chwili nie jest zebrany; zgromadza si dopiero o godzi-

nie 6-tej lub 7-mej; wic do tego czasu musielibymy zostawa
bez odpowiedzi. Jakby znowu Rzd Narodowy posa do Gu-

bernatora, moeby on naówczas objeda okopy, a tak mogli-

bymy i noc ca przepdzi i nie mie odpowiedzi«.

JW. Chemicki: »Mojem zdaniem byoby stosowniej zada
objanienia od Rzdu Narodowego, i nie byoby to moe od rzeczy

wysa delegacy z dwóch Czonków zoon do Rzdu Narodo-
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wego z zastrzeeniem, aby nie wracaa do Izby, chyba ze sku-

tkiem. Moglimy w przedmiotach mniej wanych uywa po-

dobnych delegacyów np. do dorczenia adresów od Izby; mo-

emy jej uy w tym przedmiocie, gdzie idzie o ycie czowieka,

a bardziej o woino osobist nas wszystkich«.

JW. Szaniecki: »Tam, gdzie moemy rozkazywa, nie potrzeba

deputacyi; dosy jest trzy wiersze napisa i wonego posa«-
JW. Uakwaski: »Sdz, e ta interpelacya ciga si do

Ministra sprawiedliwoci; wypada zatem poleci Ministrowi

sprawiedliwoci, aeby poszed i stara si zasign wiado-

moci. Ta jest najprostsza droga; my na niego czeka b-
dziemy. dajmy, aby kady to robi, co do niego naley«.

JW. Ziemicki: » Zgadzam si z wnioskiem JW. Szanie-

ckiego, a nie mog si zgodzi z wnioskiem JW. Nakwaskiego,

albowiem tej drogi nie moemy wybiera. W obecnym przy-

padku Minister sprawiedliwoci nie ma adnej stycznoci z Gu-

bernatorem; wypada tylko posa do Rzdu Narodowego; ta

droga jest najwaciwsza«.

JW. Biernacki: »Nie dziel zdania JW. Deputowanego Wie-

luskiego (Ziemickiego), jakoby droga przez Ministra sprawiedli-

woci nie bya waciwa. Minister sprawiedliwoci jest natu-

ralnym stróem wolnoci osobistej; on jest porednikiem midzy
nami a Rzdem, najwaciwszym organem Izby. Najlepiej za-

tem bdzie, aeby Minister sprawiedliwoci stara si zasign
wiadomoci, kroki zaradcze przedsiwzi i da Izbie zaspaka-

jajce objanieniem

JW. Szaniecki: »Mamy obecnego JW. Ministra spraw we-

wntrznych i policyi; do niego równie naley czuwa nad

bezpieczestwem wolnoci osobistej. Upraszamy go jak naj-

uprzejmiej, — poniewa Ministra sprawiedliwoci nie widzimy

atwego do napisania listu do Gubernatora,— aby go wyrczycc
JW. Minister spraw wewntrznych i policyi: ^Zgwacenie

prawa osobistego na jednej osobie jest zgwaceniem prawa

wszystkim obywatelom sucego, dla których nic droszego
nie jest, jak bezpieczestwo wolnoci osobistej. Zapewne tro-

skliwo i gorliwo, z jakiemi Izba powstaje na naduycie,

godne s uwielbienia. Z tern wszystkiem dzielibym zdanie

JW. Morawskiego, aby zasign tych wiadomoci od Rzdu,
który podziela w pewnym stopniu t wadz, jak si podo-
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bao Izbom przy nim zostawi. Dotd powszechnie utrzymy-

wany by zwyczaj w Izbie, e przez wycig- z protokóu Izba

zawiadamiaa Rzd lub nieobecnych Ministrów o tern, w czem

chciaa by objanion. Rozumiem, e w dzisiejszym przypadku

monaby si do tego zwyczaju zastosowa, gdyby przedmiot

nie by tej natury, e szybkiego zaradzenia wymaga. AYpra-

wdzie trafn jest uwaga JW. Marszaka, e Rzd moe si

w tej chwili nie znajduje, lecz niepodobno, by adnego z czon-

ków nie byo; moe cho jeden z nich bdzie, wic ten udzieli

nam stosownych objanie. Rozumiabym przeto, i udanie si

do Rzdu Narodowego i owiadczenie woli Izby directe komu-

nikowane jest najwaciwsz drog, która nam w tym przy-

padku pozostaje«.

JW. Minister sprawiedliwoci: »Podobao si JW. Szanie-

ckiemu powiedzie o jakiejsi mojej obojtnoci. Dotychczas

byy wnioski pro i contra midzy wami samymi, szanowni

panowie, a ja mojej opinii wcale nie owiadczaem. Jestem

Ministrem konstytucyjnym, przez Rzd nominowany, odpowie-

dzialny za czynnoci przezemnie wykonywane, lecz nie mog
odpowiada za czynnoci wadz innych. Nie mam wadzy nad

Gubernatorem; powinienem tylko wykonywa rozkazy przez

Rzd mi dane, o ile te s zgodne z konstytucy. Izba chce,

aebym dziaa, aebym napisa do Gubernatora; bd posu-

sznym, lecz wypadaoby, aeby Izba pierwej napisaa uchwa,
na mocy której mam dziaa«.

JW. Miemojuwski: »Idzie nam najwicej o to, abymy sku-

tek yczenia naszego otrzymali, t. j. abymy si przekonali,

czy Krpowiecki waciwie pod sd nadzwyczajny wojenny

oddany zosta? Zgadzam si z JW. Morawskim, e Izba adnych
stosunków z Gubernatorem nie ma. Stosunki waciwe Izby

z Rzdem s przez Ministrów; najlepiej wic bdzie gdy JW.
Minister sprawiedliwoci uda si do Rzdu Narodowego, a naj-

prdszy skutek mie bdziemy, jeeli si porozumie z Rz-
dem i Gubernatorem. Poczem da JW. Minister wiadomoci,

czyli Krpowiecki jest obwiniony o zdrad kraju, za któr

pod sd wojenny oddany by winien: jeeli za nie, co Mini-

ster potrafi oceni, wypada, aby si upomnia, jako Minister

sprawiedliwoci, by Krpowiecki do sdu waciwego odesany

zosta«.
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JW. Minister sprawiedliwoci: »Czyli Minister sprawiedli-

woci moe, czyli to jest zgodne z formalnociami, aebym ja

bez decyzyi Izby biega do Rzdu Narodowego, do Guberna-

tora, da od nich objanie, którzy mnie pyta bd, na jakiej

zasadzie to czyni? Niech bdzie decyzya Izby, a wtenczas jej

woli stanie si zadosy«.

JW. Marszaek: »Kto popiera wniosek JW. Niemojowskiego,

powsta raczy«.

— Wikszo powstaa. —
»A wic Izba prawie jednomylnoci zdecy-

dowaa i uprasza J W. Ministra, aby raczy uda
si do Rzdu Narodowego i porozumie si z Gu-
bernatorem wzgldem zebrania objanie, jakich
Izba d a«.

JW. Minister sprawiedliwoci: »Prosibym o decyzy Izby

na pimie«.

JW. Niemojowski : »Prawo suce interpelowania Ministrów

jest niewtpliwe. Interpelacya nie potrzebuje powiadczenia.

Obowizkiem jest Ministra nie odwoywa si i nie czeka na

decyzy Izby na pimie, ale kady z Ministrów obowizany
jest bra podobne wiadomoci z odgosu publicznego i docho-

dzi, czyli jakiego naduycia nie byo. O wydarzonym wy-

padku nie móg Minister nie wiedzie: nietylko, e nie przed-

siwzi adnych w tym wzgldzie kroków, ale teraz nawet,

gdy Izba wol swoj objawia, jeszcze si woli Izby opiera«.

JW. Marszaek: »Za czasów, kiedy wiksz moc miaa
wadza wykonawcza, za czasów despotycznych, czsto Mini-

strowie w razie potrzeby udawali si wprost z Izby Posel-

skiej do Króla, skd wracali do Izby, przynoszc dane obja-

nienia^

JW. Minister sprawiedliwoci : »Ja przedstawiem Izbie

wszelkie w tej mierze opinie, jakie tylko mie mogem, pod

jej zadecydowanie. Skoro Izba objawia ju jednomylnoci
wol swoj, jestem posuszny, lecz niech mi si godzi zapyta,

czyli mam i do Rzdu Narodowego, czy do Gubernatora

i o co ich si pyta ?«

JW. Marszaek: »Sama dyskusya, przy której JW. Minister

by obecny wskazaa mu, czego Izba da. Zada powodu are-
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sztowania obywatela Krpowieckiego i rodków zabezpieczenia

jego osoby«.

JW. Tymowski: »Jedno jeszcze zapytanie: z czyjego roz-

kazu Krepo wiecki jest aresztowany ?«

JW. Minister sprawiedliwoci: »Pytaem si, abym z ust

JW. Marszaka dowiedzia si o yczeniu Izby«.

Poczem JW. Minister sprawiedliwoci opuci
Izb Poselsk.

JW. winiarski: »Powtarzam mój wniosek, aeby Izba dla

zapobieenia nadal, iby nie doznawaa zwoki w materyach,

w których objanion by chce, raz na zawsze postanowia,

aeby Ministrowie na interpelacyach bywali, a w razie nie-

monoci, aeby Radców Stanu przysyali «.

JW. Minister przychodów i skarbu: »Wszyscy Ministrowie

posiadajcy Wydziay s przytomni. Minister wojny nie po-

siada, tylko jednego Radc, który w saboci jego nie moe
odstpi tak wanych czynnoci, jakie ma Minisfceryum wojny«.

JW. winiarski: »Odpowied ta mogaby zaspokoi, i po-

przestabym na niej. Ale gdy sdz, e w Ministeryum wojny

jest wicej osób, któreby da mogy objanienie, wniosek mój

popieramcc

JW. Szaniecki: »Niekoniecznie potrzebn jest rzecz, aeby
Radca Stanu dawa objanienie. Mogliby to uskuteczni Refe-

rendarze Stanu, naczelnicy wydziaów i nie zaszkodzioby, aby

wraz z Ministrami znajdowali si na sesyi obecnymi. I w dzi-

siejszym przypadku nie potrzebowaby sam Minister wychodzi,

tylko wysa którego z nich, aby objanie, jakich damy,
zasign«.

JW. Marszalek: »Niech mi wolno bdzie zwróci uwag,
e w Izbach maj gos tylko Czonkowie Rady Stanu, a za-

tem ci tylko, którzy s Ministrami, Radcami lub Referenda-

rzami Stanu. Druga uwaga, e Izby, Senatorska i Poselska,

zostay przez Rzd Narodowy zawiadomione, e tylko te osoby

za organa Rzdu poczytane by mog, które do tego imienne

i pimienne maj upowanienie. A zatem Minister nie moe
od siebie przysya, jak tylko za umocowaniem Rzdu Naro-

dowego^
JW. Szaniecki: »A wic Minister moe si znie z Rzdem

Narodowymi
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JW. Minister przychodów i skarbu: »Wanie chciaem to

samo powiedzie, co JW. Marszaek, e w Izbach maj gos

tylko czonkowie Rady Stanu. Ministeryum wojny jest w tym

przypadku, e ma tylko Ministra i jednego Radc Stanu Da-

rewskiego. Minister jest chory; Radca Stanu musi go zastpi,

a z powodu nagych czynnoci nie moe si oddali«.

JW. Szaniecki: »Tu nie idzie o dzie dzisiejszy, ale jest

wniosek, iby raz na zawsze postanowi, eby nikogo nie bra

kowao na awce rzdowej «.

JW. Minister przychodów i skarbu: »Niema wtpliwoci,

i jak z jednej strony arcypoyteczn jest rzecz, aby kady
Wydzia ministeryalny by obecny, tak z drugiej strony wy-

zna potrzeba, e te interpelacye wtenczas dopiero prawdziwie

uyteczne bd, gdy projekt wzgldem regulaminu Izb w Izbach

przyjty zostanie. Projekt ten midzy innemi powinien co
konieczn(i)e zawiera wzgldem szczególnego urzdzenia inter-

pelacyi. Jest bowiem rzecz bardzo wan, aby gos pojedyn-

czy nie by uwaany za wol Izby i aby odpowied dawana

na gos pojedynczy nie bya za dostateczn uwaana. Tej

uwagi Izba przy wprowadzeniu projektu pomin nie moe;
poniewa ta rzecz do Komisyów jest odesana, wzgldem któ-

rej niebawem ostateczna decyzya Izb zapadnie, wypada poo-

y w tern prawie to zastrzeenie, aby w czasie posiedze, na

interpelacye Ministrów przeznaczonych, kady Wydzia mini-

steryalny by reprezentowanym.

JW. Godebski: »Ubolewamy, i skad Ministeryum wojny

pozbawia nas dzisiaj monoci dania nam danych objanie.

Wiadomo, e komplet kadego Wydziau skada si z trzech

czonków, a zatem, choby jeden z nich zastpowa chorego

Ministra, dwóch jeszcze pozostaje, którzyby nam da mogli

objanienia. W okolicznociach, w jakich si dzisiaj znajdu-

jemy, najczciej nam przychodzi interpelowa Ministra wojny;

dlatego Izba yczy sobie i susznie jest troskliw, aby ten

w dniach na interpelacye przeznaczonych na awce Ministrów

znajdowa si obecny. Jestemy w stanie wojennym; wszystkich

umysy s zajte; nic dziwnego, e s z tego powodu draliwe,

bo tu idzie o wieczn zagad nasz, albo ustalenie bytu na

zawsze. I to jest bardzo susznie: std rodzi si take potrzeba

interpelacyi«.
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JW. Nakwaski : »Jestem zupenie tego samego zdania, co

JW. Godebski i dlatego nasuwa si to pytanie: dlaczego

w Komisyi wojny jeden tylko Radca Stanu zasiada, bo niema

Komisyi wojny, jeeli nie ma trzech Radców. Raczy JW. Mi-

nister skarbu objani mnie, czy tylko jeden Darewski pensy
jako Radca Stanu pobiera, bo jeeli ich wicej pobiera, nie

widz przyczyny, dlaczegoby który z nich nie móg Ministra

wojny w czasie jego choroby, jak teraz, lub w czasie bardzo

wanych jego zatrudnie, tutaj na awce Ministrów zast-

powa «.

JW. Minister przychodów i skarbu: »Z prawa wynika, aeby
komplet w ministeryum skada si z Ministra i Radców Stanu.

Lecz nie we wszystkich Wydziaach s Radcy Stanu. I tak,

widzimy, e w Ministeryum owiecenia nie ma adnego Radcy

Stanu. Prawo wymaga, aeby kady Wydzia skada si z Mi-

nistra, Radców Stanu, dyrektorów jeneralnych. Komisya wojny

jest w tym przypadku, e ma Ministra i trzech dyrektorów

jeneralnych; z tych jeden jest pod sdem, drugi zastpuje Mi-

nistra. Ten jest Radc Stanu, który ma prawo zasiada na

awce rzdowej, lecz, z powodu niemonoci oddalenia si, by
w Izbie nie moe. Powtarzam, e uznaj potrzeb interpelacyi,

lecz take potrzeba jest, aeby pewny porzdek w znoszeniu

si by zaprowadzony. Zdaje si, e ta materya, dlaczego Mi-

nister wojny nie jest dzisiaj obecny, ju jest wyczerpan,

a o tern, co si dzia bdzie, w przysz sobot bdziemy
mówili«.

JW. Godebski : »Odczytuj art. 80-ty konstytucyi: »Komisye

spraw wewntrznych, wojny i skarbu skada si bd z Mi-

nistra i Radców Stanu, dyrektorów jeneralnych podug rozpo-

rzdze statutów organicznyeh «.

JW. Cfoefflicki: » Usprawiedliwienie JW. Ministra skarbu,

jakoby dyrektor jeneralny Darewski nie móg by obecny dla-

tego, e jest jeden tylko, uwaam za niewaciwe. Miejsce

przyaresztowanego Rautenstrauch, jak mi wiadomo, zastpuje

Mroziski, a zatem Radca Stanu Darewski moe zastpi Mi-

nistra wojny i by w czasie interpelacyi w Izbie. Co do da-
nia formalnoci, aeby w interpelacyi Czonkom pojedynczym

nie byy dawane gosy, dopóki Izba nie zezwoli, owiadczam.
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e jeeli Izba sucha, jak Czonek interpeluje, i nie przeszkadza,

znakiem jest, e zdanie to podziela«.

JW. winiarski: » Rozumiem, i jest czas mówi nam teraz

o ustanowieniu porzdku w interpeiacyi, i czas ten teraz jest

waciwy, a e gos pojedynczy Posów nie czyni adnego re-

zultatu, dlatego wypada nam koniecznie postanowi wzgldem
potrzeby znajdowania si osób reprezentujcych Wydziay mi-

nisteryalne. Upraszam JW. Marszaka, aby raczy mój wniosek

podda pod decyzy Izby«.

JW. Marszaek: »Oddaj pod rozstrzygnicie Izby wniosek

JW. winiarskiego. Kto jest zdania, aeby Minister
w niemonoci przybycia na interpelacy by za-

stpiony przez którego z Radców Stanu waci-
wego Wydziau, którego Rzd osobnym aktem
upowani, — powsta raczy «.

— Wikszo powstaa. —
»Wic wol Izby zakomunikuj Rzdowi Narodowemu«.

JW. Chemicki: »Rozumiem, i przed czynieniem nowych
interpeiacyi wypadaoby mie objanienia na interpelacy zeszej

soboty czynione. Poniewa przyby Minister spraw zagrani-

cznych, zechce wic nam na niektóre odpowiedzie^.

JW. Marszaek: » Raczy JW. Pan powtórzy uczynione

w przesz sobot zapytanie«.

JW. Chemicki: »Czy korespondency do Króla pruskiego

Naczelny Wódz przedsiwzi z wasnej woli, czyli te za znie-

sieniem si z Rzdem Narodowym ?«

JW. Zastpca Ministra spraw zagranicznych: »Naczelny Wódz
pisa do Króla pruskiego z pozycyi wasnej, gdy z powodu, e
prowincye nadgraniczne pruskie sprzyjay nieprzyjacielowi,

znajdowa przeszkody w prowadzeniu wojny, lecz póniej list

ten Rzdowi Narodowemu komunikowaa
JW. Chemicki: »Wnosz, aby Rzd Narodowy wezwa

Naczelnego Wodza, aby wszelkie podobnego rodzaju korespon-

dency, które nie s w jego atrybucyi i do Rzdu nale, aby

wszelkie podobne czyny nadal miejsca nie miay. Jego bowiem
atrybucy jest bi si i zwyciy. Wiemy, e list ten bez a-
dnego skutku odpiecztowany odesano«.

JW. Zastpca Ministra spraw zagranicznych: »Owszem, bez

odpiecztowania go odesano«.
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JW. Niemojowski : »Niech mi si godzi wyjawi zdanie

moje, i wniosek ten przyjy by nie moe. Jakkolwiek moe
by uchybienie, rozumiem jednak, e nie naley Naczelnego

Wodza kontrolowa w tern, co interesowao cay kraj. Rozu-

miem, abymy matery t wypucili z pod dyskusyi i uwaali

j za nieby«.
Gosy: »Prosimy! prosimy!«

JW. Zwierkowski: »Ju to dwukrotnie posdzalimy Na-

czelnego Wodza o uchybienia w materyi dyplomatycznej. Ja

sam przed batali 31 marca przekonaem si, e dziaa za

upowanieniem Rzdu Narodowego. Jeeli tak zawsze dziaa
bdzie, uwaany jako penomocnik, wzbronionem mu by
nie moe«.

JW. Marszaek: »Czy cofa swój wniosek JW. Chemicki?«

JW. Chemicki : »Nie cofam, owszem, popieram i odwouj
si do gosu JW. Zwierkowskiego?«

JW. Krysiski: »Popieram wniosek JW. Wartskiego. Do
jest odczyta, zgbi natur tego listu, aeby si przekona,

e zupenie by w tym duchu napisany, e potrzeba byo po-

kaza Królowi pruskiemu, jak daleko wadze pruskie dziaaj

wbrew owiadczonej przez rzd pruski neutralnoci. Przypumy,
eby list przez Naczelnego Wodza pisany wzi by dobry sku-

tek, wówczas naleaaby si wdziczno Naczelnemu Wodzowi.

Wódz Naczelny w licie swoim wykazuje liczne fakta, dowo-

dzce pogwacenia neutralnoci przez Prusy. cz zdanie

moje ze zdaniem JW. Niemojowskiego, aeby wniosek JWr
.

Chemickiego z pod dyskusyi wypuszczonym zosta«.

JW. Marszaek: »Kto popiera wniosek JW. Che-
mickiego, powsta raczy«.

— Mniejszo powstaa. —
JW. Chemicki: »Mam honor zapyta si JW. Ministra

spraw wewntrznych i policyi, jak postpiono z tymi, którzy

zaburzyli spokojno w Kaliszu? Z gazet wyczytaem, i mie-

szkacy ci, którzy bunt wzniecili, mieli by do Warszawy
sprowadzeni, i nie wiemy, co si dalej robi. Przybysze z za-

granicy tacy, którzy si na naszej ziemi ywi, tutaj do ma-

jtków przyszli i s niewdzicznymi, nie mog zasugiwa na

pobaanie. Takich trzeba aresztowa i pod sd odda«.
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JW. Minister spraw wewntrznych i policyi: »Jako Minister

spraw wewntrznych odebraem od prezesa Komisyi Woje-

wództwa Kaliskiego co do tego wypadku taki raport: e w Ka-

liszu cukiernik i Rephan, fabrykant sukna, chocia zbogaceni

w tym kraju, z wspólnikami swoimi odwayli si stan na

czele buntu, zagraajc si Kaliszowi, wstrzymali kas i urz-
dników, powydobywali bro nabit, z pomoc innych ustano-

wili inn rad miejsk, zrzucili ory i tym podobne ekscesa

popenili. Gdy Prezes Komisyi Województwa Kaliskiego po-

wróci, zostawiwszy cz kasy i urzdników w Czstochowie,

myla, w jaki sposób satysfakcya moe by wymierzona. Roz-

tropno winna bya przewodniczy podobnemu krokowi. Spoj-

rzawszy na ludno rónorodn w Kaliszu, wstrzyma swe
kroki wzgldem pocignienia do odpowiedzialnoci naczelników

buntu, upraszajc o dodanie siy zbrojnej. Udaem si z tern

do Rzdu Narodowego. Przerwana teraz komunikacya i opó-

niona korespondencya przez daleki objazd poczty stawia

mnie w niemonoci dania Izbie dostatecznych objanie, czyli

ju pod sd oddani zostali. To tylko mam doniesione, e je-

nera tamtejszy by podobno proszony, aby si wstawi za

nimi, lecz im tego odmówi. Rzecz wic pozostaa w tern za-

wieszeniu. Rozumiem, e lada dzie odbior w tym wzgldzie
jak wiadomocc

JW. ^iakwaski: »Z zadziwieniem widz, e Ministrowie nie

chc sami z siebie odpowiada na czynione im dawniej inter-

pelacye. Do mnie nie naley powtarza mego zapytania. Lecz

kiedy milcz, zmuszony jestem, abym ich zapyta. Mam sobie

za obowizek zapyta si, czyli Ministrowie racz odpowiedzie
na to, o co byli zapytani ?«

JW. Minister spraw wewntrznych i policyi: »Ja nie mog
sobie przypomnie JW. Nakwaskiego interpelacyi i dlatego nie

jestem w stanie na nie odpowiedzie«.

JW. Nakwaski: »Gdyby by raczy JW. Minister odczyta

protokó, byby tam znalaz, o co by nie w jednej, ale nawet

w kilku materyach zapytany. Na t obojtno nie moemy
zezwala«.

W tej chwili przyby J W. Minister sprawie-
dliwoci.

JW. Minister sprawiedliwoci: » Dopeniajc woli Izby, uda-
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em si do Rzdu Narodowego, gdzie zastaem Gubernatora.

Owiadczyem yczenie Izby, i da wyjanienia powodów,
i z czyjego rozkazu zosta aresztowany obywatel Krpowiecki?
Dowiedziaem (si), e wanie, gdy w dniu wczorajszym poda
prob Krpowiecki, Rzd Narodowy poleci, aby Gubernator

wywieci, z czyjego rozkazu Krpowieckiego aresztowa. Gu-

bernator odpowiedzia, i stosownie do polecenia Rzdu Naro-

dowego, wskutek proby Krpowieckiego wydanego, ma honor

donie Rzdowi Narodowemu, i aresztowa Krpowieckiego
z rozkazu szefa sztabu gównego ubieskiego. Kopia tej

odezwy szefa sztabu gównego jest nastpujca: « (Nie zoona).

(Dalej luka w rkopisie protokóu).

JW. Godebski: »Nie pozostaje nam nic wicej, jak wynu-
rzy wdziczno Rzdowi Narodowemu, e tak gorliwie dziaa

w obronie prawa. Zapewne z zadziwieniem syszelimy, e
Wódz Naczelny poruczy Gubernatorowi uwizienie obywatela

Krpowieckiego. Gdy Rzd Narodowy rzecz t ju zaatwi
i uzna nieprzyzwoito wzicia si Naczelnego Wodza, nie

pozostaje nic wicej, jak wdziczno zachowa dla Rzdu
Narodowego«.

JW. Szaniecki : »Z rezolucyi przekonywamy si, e Rzd
Narodowy poleci wstrzymanie dalszych kroków wzgldem
obywatela Krpowieckiego, ale nie wyda rozkazu, aeby Kr-
powiecki by wypuszczony, a tu idzie o to, aeby nikt stoso-

wnie do prawa neminem captivari permittemus nisi jur victum

nie by bez powodów wiziony. Wypada wic, aeby Rzd
Narodowy poleci Gubernatorowi uwolnienie, i to natychmiast,

obywatela Krpowieckiego«.

Gosy: » Zgoda! zgoda !«

JW. Niemojowski: »Zgadzam si ze zdaniem preopinenta, e
gdzie niema wtpliwoci midzy wadz Naczelnego Wodza
a Rzdu Narodowego, mona imperative wyda rozkaz Guber-

natorowi, aeby uwolni Krpowieckiego. Rozumiem, e Izba

przychyli si do tego, aby wyda stosowne polecenie Rzdowi
Narodowemu«.

JW. Chemicki: »Cho mio mi zawsze szanowa zda-

nie JW. Godebskiego, jednak nie mog przesta na tern, aby

owiadcza wdziczno Rzdowi Narodowemu, bo nie dope-
ni powinnoci swojej, bo zaraz po odebranem wyjanieniu od
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Gubernatora powinien by natychmiast uwolni Krpowieckiego,

aby nikt w niewaciwej drodze karany nie by. Dziel zdanie

JW. Szanieckiego, aeby wezwa Rzd Narodowy, iby poleci

uwolnienie obywatela Krpowieckiego«.

JW. Klimontowicz : »Jakiekolwiek Rzd Narodowy przed-

siwzi kroki, zawsze okaza sabo, gdy posa do Naczel-

nego Wodza danie uwolnienia obywatela Krpowieckiego.

Zdaje si, i Krpowiecki nie popeni zbrodni, a Wódz Na-

czelny za osobist obraz nie mia prawa aresztowania go.

Rzd Narodowy mocen by rozkaza uwolnienie Krpowie-

ckiego, bo to jest uchybienie osobiste; nie wiem jednak, dla-

czego tego nie uczyni ?«

JW. Marszaek: » Zgadzam si na skutek syszanych go-

sów; nie mog si jednak zgodzi na powody obwinienia

Rzdu Narodowego. Atrybucye Wodza Naczelnego opieraj

si na oddzielnem prawie. Wódz Naczelny, majc sobie powie-

rzony kierunek siy zbrojnej, ma prawo rozkazywa i Gu-

bernatorowi, który winien rozkazy jego wypenia. Rzd
Narodowy w atrybucyi swojej nie ma sobie nadanego prawa

wydawania rozkazów Naczelnemu Wodzowi, Rzd wic Na-

rodowy w niczem nie uchybi, czynic do Naczelnego Wodza
odezw wzgldem uwolnienia obywatela Krpowieckiego. Izba

ma prawo zada, aeby Krpowiecki byl uwolniony i pod

sd waciwy oddany, pomimo przeciwnego zdania Naczelnego

Wodza, ale to prawo ma tylko Izba, a nie Rzd Narodowy,

bo Warszawa jest w stanie oblenia, a zatem pod bezpore-

dnim kierunkiem siy zbrojnej«.

JW. Godebskl : »Zdawao si mi sysze, i Rzd Narodowy

poleci uwolnienie Krpowieckiego, i dlatego sdziem, e tylko

pozostaje nam wdziczno mu za to wynurzy. Gdy jednak

tego nie dopeni, dziel zupenie zdanie JW. Szanieckiego tern

bardziej, i w atrybucyi Naczelnego Wodza nie widz prawa

dozwalajcego mu oddawania pod sd wojskowy osób cywil-

nych. Moe wprawdzie oddawa cywilnych pod sd wojenny,

lecz wtenczas, kiedy s szpiegami. Skoro Rzd Narodowy uzna,

e to do atrybucyi Naczelnego Wodza nie naley, mia prawo

uwolni obywatela Krpowieckiego«.

JW. Marszaek: »Zgadzam si na zasady; zwracam jednak
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uwag na art. 8-my uchway stanowicej atrybucye Wodza
Naczelnego«.

JW. Godebski : »Wanie po odczytaniu art. 8-go uchway,
któr mam w rku, jestem dostatecznie przekonany, i Rzd
Narodowy móg poleci Gubernatorowi, aby go wypuci na

wolno«.
JW. Chemicki; » Wiadomo mi jest, i Rzd Narodowy nie

moe si wdawa w czynnoci wojenne; jednak nie wypywa
std, aeby Wódz Naczelny mia popenia naduycia, bo kr-
powa wolno osobist. Podobny czyn mógJ mie miejsce za

rzdu despotycznego, kiedy by Ks. Konstanty. Z okolicznoci

tej pokazuje si, i Rzd Narodowy jest pod Wodzem Naczel-

nym, zamiast eby Wódz Naczelny mia by pod wadz Rzdu
Narodowego«.

JW. Szaniecki: »Zachodzi tu jeszcze jedna wtpliwo:
czyli obyw7 at,el Krpowiecki ma by wyjty z pod wadzy woj-

skowej, a oddany wadzy cywilnej, lub te czy ma by bezwa-

runkowo uwolniony ?«

JW. Minister sprawiedliwoci: »Rzd Narodowy zada od

Naczelnego Wodza, aby Krpowiecki by uwolniony, bo wa-
nie z mocy art. 8-go prawa stanowicego atrybucye Naczel-

nego Wodza, wolno jest Naczelnemu Wodzowi w okolicach

dziaa armii przyaresztowa wszelkie osoby cywilne i odda
do waciwych sdów cywilnych. Rzd Narodowy nie rozstrzy-

ga tego bynajmniej, czy Krpowiecki winny jest lub niewinny,

gdy poleci, aby sprawa ta podana zostaa prokuratorom do

zrobienia procesu. W tym razie Rzd Narodowy nic nie pre-

judykowa«.

JW. Marszaek: »Kto popiera wniosek JW. Szanie-

c kiego, aby obywatel Krpowiecki na wolno
wypuszczony z wolnoci waciwym sdom odpo-

wiada, powsta raczy«.
— Wikszo powstaa. —
»A wic przel Rzdowi oznajmienie woli Izby, aby

obywatel Tadeusz Krpowiecki natychmiast z pod sdu woj-

skowego by uwolniony i pod sd cywilny oddany. Nim zasol-

wuj sesy, mam honor przedstawi Izbie wniosek JW.
Michaa Gostkowskiego wzgldem którego raczy Izba

decyzy swoj objawi, a ten jest, aby kady jenera
Dyaryusz T. VI. 18
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i oficer, k t ó r y s i dostanie nieprzyjacielowi w nie-

wól , sdzony m by natychmiast, i jeeli przyczyny tego

zdarzenia nie bd tak jawne i jasne, aby go na pierwszy

rzut oka niewinnym okazyway, jako zdrajca na infami
by zaocznie skazany m «.

— Odrzucony przez powstanie. —
»Dla spónionej pory JJWW. Ministrowie nie bd ju

dzisiaj mogli odpowiedzie na zapytania JW. Nakwaskiego, zeszej

soboty im uczynione; prosz ich przeto, aby mieli gotowe od-

powiedzi na sobot przysz. Sesya solwuje si do poniedziaku

na godzin 10 zrana w Izbach poczonych«.

W. hr. Ostr(owski).

Posiedzenie Izb poczonych z cL 8 sierpnia
1831 roku.

Po zebraniu si Czonków Izb obu odczytan zostaa lista

obecnoci. Byli obecnymi (73):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

lski. Wiktor uniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JW. Jan Olrych Szanieoki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JW. Hiero-

nim Kochanowski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Ludwik empicki. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Bonawen-
tura Niemojowski. [Marcin Radoski. Kantorbery Tymowski. Wad. hr.

Ostrowski].

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Antoni Rembowski. Stan.

Miczyski.
ZW oj ewództwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst Mo-

rozewicz. Ksawery hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. [Alojzy hr. Poletyo].

Józef Swirski. Tomasz br. Wyszyski. Feliks Doliski.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Pawe Grbczewski. Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski.
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Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Jan Rostworowski. Szczepan winiarski. Jakób

Okcki. Antoni Plichta. Fra. Dbrowski. Fra. Trzciski. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Domi-
nik Krysiski. Józef Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski.

Fra. Woowski. [Augustyn MorzkowskiJ. Antoni Zawadzki. Walenty
Zwa.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Ludwik Bieniecki. Fra. Zalewski. Ignacy Wyk. Józef nr.

Maachowski.

Deputowani: JW. Feliks Gumowski.
Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-

toni Bykowski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki. Wincenty Gawroski.
Jan Bloryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JJWW. Narcyz
hr. Olizar. Ksaw. Godebski.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Ksawery
Sabbatyn. Aleksander Bernatowicz. Henryk Nakwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Win-
centy hr. Tyszkiewicz. Daniel Tchorzewski. Jakób Malinowski. [Józef]

Bohdan Zaleski.

Póniej nadeszli (19):

JJWW. Alojzy Biernacki. Fra. Jaboski. Ant. Libiszewski Józef

hr. Starzeski. Wad. Zawadzki. Klemens Witkowski. Fra. Obniski. Lu-
dwik Lutostaski. Stan. hr. Worcell. Teodor Jasieski. Floryan Suchecki.

Ignacy Morzkowski. Wincenty Chemicki. Wojciech Chobrzyski. Aleksan-

der Jeowicki. Wojciech Chodecki. Ksawery Biedrzycki. Eugeni Subicki.

Ksawery Czarnocki.

Potem odczytan zostaa lista obecnych Se-

natorów (22)

:

JW. Wodzicki Stan. Prezy dujcy w Senacie.

Biskupi: JJWW. Pramowski Adam, Biskup pocki. Dzicielski

Marcelin, Biskup lubelski.

Wojewodowie: JJWW. Gliszczyski Antoni. Kochanowski Micha.
Wodziski Maciej. Ostrowski hr. Antoni.

Kasztelanowie: JJWW. Nakwaski Fra. Sierakowski hr. Ka-

jetan. Mciski hr. Wojciech. Bronikowski Adam. Potocki hr. Micha. Rein-

bieliski Wiktor. Biekowski Antoni. Lewiski Fra. Ksawery. Komian
Kajetan. Krasiski hr. Józef. Walchnowski Andrzej. Wyk Fra. ubie-
ski hr. Piotr. Maachowski hr. Ludwik. Ostrowski Wojciech.

Marszaek: »Nim do wyboru Senatorów przystpimy,

wypada nam przedwstpnie zaatwi wan kwesty , od któ-

18*
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rej te wybory zalee bd. Wypywa ona z wniosku JW.
Wartskiego, jak by powinny uwaane kartki, na
których mniej jest podkrelonych osób, jak po-

owa kandydatów? JW. Posturzyski objawi w tej mierze

zdanie Komisyk.

JW. Posturzyski: »JW. Bonawentura Niemojowski,
Pose Wartski, poda w d. 8 czerwca r. b. do laski wniosek:

Aby przy wyborze Senatorów w Izbach poczo-
nych kartki, na których mniejsza liczba kandyda-
tów podkrelona zostaa, jak ma [by] Senatorów
wybranych, byy za wane uznane i rachoway si
dla tych kandydatów, którzy podkreleni zostali

Komisya wasza, do której wniosek ten przez Izb Poselsk

odesany zosta, rozwaywszy jego zasady i obowizujce prawa,

cigajce si do tego przedmiotu, nastpujce uwagi pod de-

cyzy Izby Poselskiej poddaje:

Art. 10-ty (sic, zam.HO-ty) konstytucyi, uchwaami teraniej-

szego nadzwyczajnego Sejmu niezmieniony, stanowi, e »Senat

podaje po dwóch kandydatów na kade wakujce miejsce Sena-

tora, a Król ich mianuje«. Atrybucya ta Senatowi suca powtó-

rzona jest w statucie organicznym o Senacie z d. 19 listopada

1816 r. w art. 11-tym, a nawet przez uchwa teraniejszego

nadzwyczajnego Sejmu z d. 29 stycznia r. b. o Rzdzie po-

twierdzon; mianowanie tylko Senatorów z podanych przez

Senat kandydatów, suce dawniej Królowi, na Sejm przenie-

sione zostao. Z takowymi przepisami porównywajc wniosek

JW. Posa Wartskiego, nastrcza si przedewszystkiem kwe-

stya: Czyli wadzy królewskiej, któr teraz co do tego przed-

miotu Sejm sobie zachowa, suy prawo odmówienia nomi-

nacyi Senatorów z pomidzy kandydatów przez Senat poda-

nych, lub nie? — W rozwizaniu tej kwestyi Komisya wasza

jest zdania, e gdyby wadza królewska odmawiaa mianowa
jednego z pomidzy dwóch kandydatów na kade wakujce
miejsce Senatora podanych, w takim razie nietylko niweczy-

aby prerogatyw Senatowi suc podawania kandydatów,

ale nawet zdarzy si mogcem cigem odmawianem nomi-

nacyi zagroziby moga bytowi samego Senatu, lub takowy

dowolnieby wbrew konstytucyi utworzya. W zachowaniu wic
powyszej atrybucyi Senatowi, Komisya wasza, uwaajc r-
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kojmi niezalenoci wyborów senatorskich od dowolnoci wa-

dzy królewskiej, nie sdzi by poytecznem narusza j. Wniosek

JW.Wartskiego, (który) wanie ma na celu przyznanie atrybucyi

wadzy królewskiej przez Sejm teraz sprawowanej odmówienia

kreski jednemu z pomidzy dwóch kandydatów przez Sejm

(chyba: Senat) podanych, zrzdziby zmian konstytucyi. statutu

organicznego z d. 19 listopada 1816 r. i uchway sejmowej z d. 29

stycznia r. b., chocia sam wnoszcy zmiany tych praw directe

nie da, jedynie wtpliwo w ich zastosowaniu postrzega,

a w jej rozwizaniu na stron swego wniosku dwie powo-

uje zasady:

1) e obierajcy Senatorów zmuszeni s niejako podkre-

la tych, którzy w ich przekonaniu na t godno nie zasu-

guj; podkreleni za w mniejszej liczbie, jak jest miejsc wa-

kujcych, cierpi na tern, gdy kartki takie za niewane si
poczytuj;

2) e stosujc analogicznie przepisy statutu organicznego

o sposobie odbywania sejmików, gdy w tych kartki z wiksz
tylko liczb kresek s niewanemi, tern samem z mniejsz

wanemi by powinny.

Komisya wasza co do pierwszej zasady uwaa, e cho-

cia istotnie zdarzy si moe, e wszyscy kandydaci lub nie-

którzy z nich w przekonaniu niektórych sejmujcych nie zasu-

guj na godno senatorsk, baczc jednak na prawa zasadnicze,

wol() w tym wzgldzie wadzy królewskiej i Sejmu teraz j
sprawujcego ograniczajce i wyranie stanowice, e jednego

z pomidzy dwóch na kade wakujce miejsce Senatora mia-

nowa naley, jest zdania, e dopóki nowa konstytucya wzgl-
dem sposobu kandydacyi do Senatu co innego nie postanowi,

atrybucyi tej na teraz narusza nie mona; niepodkrelenie

zatem jednego z pomidzy dwóch na kade wakujce miejsce,

czyli co jedno jest, mniejsza liczba podkrele, jak jest miejsc

wakujcych, jako przeciwna istncym prawom, jest niewan,
i na to osobnego prawa stanowi nie potrzeba, tern bar-

dziej, e:
co do 2-giej przepis statutu organicznego o sposobie odby-

wania sejmików analogicznie nawet zastosowa si tu nie daje;

na kadym bowiem sejmiku lub zgromadzeniu gminnem wola
obierajcych adnem prawem nie jest skrpowan. Prócz tego
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w wyborze jednego Posa lub Deputowanego nie moe by
mniej kresek jak jedna, a w wyborze dwóch Radców jeden,

tylko podkrelony by moe wanie, bo drugi innemi kreskami

miejsce swoje zapenia, gdy przeciwnie wano mniejszej li-

czby podkrele przy wyborze Senatorów, mogaby miejsc

wakujcych nie zapeni, zwaszcza, e absolutna wikszo
nad poow sejmujcych jest tu wymagan. Niektóre czonki

Komisyi waszej uwaali stosowniejsz analogi w statucie

organicznym o Senacie z d. 19 listopada 1816 r. w art. 20-ym,

gdzie przy wyborze czonków do regencyi, kartki mniejsz

liczb podkrele, jak potrzeba, zawierajce uznane s za nie-

wane; wikszo atoli czonków Komisyi osdzia, e obok

wyranych praw, e z pomidzy dwóch kandydatów wybra
naley jednego, wszelkie analogiczne innych przepisów stoso-

wanie jest zbyteczne. W ostatku zastanawiaa si Komisya

wasza nad kwesty, czyli przedmiot obecny w Izbach po-
czonych lub rozdzielnych zaatwionym by ma. Osdzia wic,

e gdy uchwaa sejmowa z d. 22 stycznia r. b. w art. 2-gim

zastrzega obradowanie oddzielne w Izbach z wyjtkiem przed-

miotów tak t, jak i innemi uchwaami Izbom poczonych

zostawionych, w rzdzie których obecny przedmiot pomieci
si nie daje, decyzya zatem wzgldem niego, jak Izba Posel-

ska wyda, Izbie Senatorskiej komunikowan by winna z za-

pytaniem, czyli Senat takow podziela? Jeeliby za mimo
uwag Komisyi waszej wniosek JW. Wartskiego Izba Poselska

uznaa za potrzebny zamienienia w prawo, Komisya zredago-

waniem takowego zaj si nie omieszka«.

JW. Biernacki: »Pomylno ogóu zawisa nietylko od

tego, eby porzdek towarzyski doskonaemi by zapewniony

prawami, lecz i od tego, eby te wykonywane byy wedug
ich ducha. Doskonao praw elektoralnych na tern si zasa-

dza, eby wola wybierajcych adnego nie doznawaa cie-

nienia, ile to jest z interesem ogóu do poczenia. Od zasady

tej niewolno si oddala tak w tworzeniu praw elektoralnych,

jak w wykonywaniu onych. Zasad rzeczywistej wolnoci

w wyborach stosujc do art. 11 uchway sejmowej z d. (29) sty-

cznia 1831 r., nie mona jej innego da znaczenia, jak e równie

jak Senat jest nieograniczony co do wyboru osób na kandy-

datów na Senatorów podanych, tak Izby maj prawo przyjcia
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przedstawionych sobie kandydatów, lub nie. Senatowi suy
prawo przedstawienia, lecz nie moe narzuca; swego wyboru.

Std wynika, e kady gosujcy ma prawo, a nawet i obo

wizek, na tych tylko [z] przedstawionych Izbom kandydatów

gosowa, których wybór moe przed swojem sumieniem uspra-

wiedliwi, a zatem, e kartki, na których mniej ni poowa
kandydatów jest podkrelona, za prawne wota policzone by
powinny. Wniosek pod rozbiorem bdcy opiera si na wy-

uszczonych przezemnie zasadach, dlatego na najwiksz uwag
zasuguje. Nieprzyjcie wniosku Posa Wartskiego zapewnioby

Senatowi wyczne prawo wyboru nowych czonków tej do-

stojnej gazi ciaa prawodawczego, zostawiajc Izbie obieral-

nej, reprezentujcej bliej opini publiczn, ceremonialn jedynie

asystency przy elekcyach senatorskich, aby im wicej uroczy-

stoci nada. Tak jest, przewietne Izby poczone! Wspó-
udzia Izby Poselskiej w wyborach senatorskich byby czcz

iluzy, gdybymy byli koniecznie znagleni wybra nie mniej

jak poow, jak to wyjani nastpujcy przykad: Senat mali

szczery zamiar przyj do grona swego pewne indywidua, które

nazw a, b, c i d; celu tego dojdzie niezawodnie, póniej tylko

lub wczeniej, w miar jak si potrzeba rónych wyborów wy-

darza bdzie, chociaby indywidua te ani jednego nie miay

w Izbie Poselskiej przychylnego zdania. Dojdzie, mówi, Senat

tec-o s[w]ego celu, postpujc sobie t prost drog, e przy

pierwszym wakansie do dwóch krzese senatorskich poda

wszystkie cztery ulubione osoby, a przeprowadziwszy dwie

z nich, np. liter a i b oznaczone, proponuje przy nastpnym
wakansie do jednego krzesa indywidua literami c i d ozna-

czone, z których wprowadziwszy liter np. c, litera d nie

ujdzie wkrótce swego przeznaczenia, skoro Senat postpowa
bdzie cigle w systemacie reprodukcyi raz wybranych przez

si kandydatów. Sowem dopuci konieczno wybierania po-

owy przedstawionych Izbie Poselskiej kandydatów jest to

uczyni Senat dziedzicznym w najrozciglejszem znaczeniu

tego wyrazu, gdy pierworodno nie ograniczaaby pew ie

uprzywilejowane familie, aby byy przez jednego czonka

w Senacie przez wszystkie wieki reprezentowane, lecz jest do

przewidzenia, e z czasem jedna familia opanowaaby moe
wszystkie wieckie krzesa w Senacie. Przewietne Izby poczone!
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Strzemy si wszystkich iluzoryjnych procedur; uznalimy rewo-

lucy nasz za narodow i dla przeprowadzenia jej wszystko

niesiemy w ofierze chtnie, aby odzyska niepodlego naro-

dow i rzeczywiste swobody zamiast mamide, któremi nas

rzd despotyczny udzi, odmawiajc nam ich uytku. W ta-

kiem pooeniu rzeczy moemy przystpi do wyborów, nie

przyjwszy wprzód za prawido wniosku Posa Wartskiego?

Z mej strony w kadym przypadku na tych tylko kandydatów

gosowa bd, których wybór interesowi ogólnemu za odpo-

wiedni uznam «.

JW. Morawski: »W gwatownych okolicznociach, w jakich

my teraz yjemy, obstawa przy formie, teoryach jest to naj-

czciej naraa spraw publiczn. Pochodzi to std, e prawie

wszystkie materye pod rozpoznanie nasze poddawane, wymagaj
tak nagej decyzyi, i formy tylko wykonanie utrudza mog.
Utrudnienie w wykonaniu jest natur form, jest ich zalet.

Tym sposobem dojrzewa wykonanie, tym sposobem otrzymuje

si wiadectwo, e wykonywajcy mia tylko dobro publiczne

na celu. Nic naturalniejszego, jak e dzi formy pomija mu-
simy, ale formy s dusz reprezentacyjnych rzdów. Repre-

zentacya jest tylko form; rozsta si z formami, jest to roz-

sta si z reprezentacyjnym rzdem. Pooenie nasze midzy
ominiciem form, i suchaniem ich, jest trudne, lecz tylko po-

zornie; pamitajmy, e formy nie s celem, ale rodkiem, a b-
dziemy zawsze zgodnie z dobrem publicznem dziaa. Widzia-

em potrzeb te kilka sów owiadczy, bo sam przedmiot,

o którym mowa, polega na formach. Dziel zupenie zdanie,

co mi si prawie zawsze zdarza, z koleg Wartskim. Nie znam
teoryi, ani publicysty, ani rzdu reprezentacyjnego, któryby

przyj zasad, iby Senat t. j. Izba wysza sama przez si si

rozmnaaa bez zewntrznego wpywu, i jest to rzecz bardzo

naturaln. Przypumy bowiem na chwil, e si fakcya do

Senatu wkrada. Wiemy, co to jest fakcya; jest to stronnictwo

mniejszoci, które opanowao wikszo w Izbie, stanowi jej

ducha, jej postanowienia, jej opinie. Przypumy, e w króle-

stwie francuzkiem i angielskiem nie wolno królowi powikszy
liczby parów lub lordów; natenczas we Francyi nie przeszoby

prawo o dziedzictwie parów, a w Anglii bill reformy; natychmiast

nastpiaby reakcya; Izba parów i lordów byaby zniesiona; otó re-
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wolucya! — a rewolucye, panowie, s najwiksze nieszczcia

narodu. W naszem wprawdzie pooeniu rewolucya bya ko-

nieczn, bog j nazwa mona, ale w narodach szczliwych
postpy nastpuj reformami, nie rewolucyami. Prawodawca
przeto, aby zachowa naród od rewolucyi, powinien przedsi-

wzi rodki, aby fakcya utrzyma si nie moga, a fakcya

w Senacie tylko przez wolne powikszanie liczby Senatorów

moe by zniesiona. Fakcya wadzy wykonawczej, czyli mini

nisteryum, utrzyma si nie moe, bo urzdnicy s odwoalni

Podobnie w Izbie Poselskiej, bo ta si zmienia przez wybory

podobnie w sdownictwie, bo mog by mianowani nowi ró

wnie nieodwoalni sdziowie; lecz i to za nadto sab uwa
ano rkojmi: postanowiono sdy przysigych w sprawrach

kryminalnych, które i do cywilnych wkrótce rozcignite bd,
jak to ju zapowiedziaa konstytucya portugalska Don Pedra.

Zasada kolegi Wartskiego, e jeeli nie mamy podawa kandy-

datów, moemy ich przynajmniej odrzuca, skoni Senat do

podania innych, gdy, lubobymy mogli nie podkreli adnego
z kandydatów, byoby to dowodem, e istnieje fakcya w Se-

nacie. To jest sposób jej rozwizania«.

JW. Niemojowski : »Wniosek Komisyi sejmowej nie ma
innego celu, jak ch pozbawienia Izby Poselskiej wybierania

Senatorów, a dla pokrycia tego zasania si konstytucya Kró-

lestwa Polskiego i uchwa Sejmu teraniejszego. Ani jedna, ani

druga w obecnym przypadku zastosowan by nie moe. Caa
wtpliwo na tern polega, czy Królowi wolno jest odrzuca przez

Senat podanych kandydatów. Ja rozumiem, e Król mia to prawo.

Obawiano si tu, aby nie chcia wadzy sobie przywaszcza;

lecz w innem teraz jestemy pooeniu, jak dawniej: Izba Sena-

torska podaje kandydatów i sama na nich gosuje, ma zatem

wiksz przewag jak kiedykolwiek. Widzimy, e Senat opiera

si przy przy podawaniu kandydatów na zasadzie moe nie-

stosownej, aby ci tylko podawani byli, którzy si z kwalifika-

cyami swojemi zgosz. Gdybymy widzieli t dno, byli-

bymy przymuszeni odmawia wszystkich wyborów, i wakanse

nie byyby przez nikogo zastpione. Zgadzam si z gosami

dowodzcymi, e Senat, podajc w ten sposób kandydatów odrzu-

conych przy pierwszym wyborze, za drugim lub trzecim razem

niezawodnieby przeprowadzi. Powiada Komisya, e przepisana
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statutem organicznym dla Izby Poselskiej zasada przy wybo-

rach zastosowan tu by nie moe; monaby to powiedzie

co do wyboru posów na sejmikach, gdy tam jeden tylko

pose jest wybierany; lecz ta sama zasada stosuje si do wy-

boru komisarzy, których si wybiera 5-ciu, a jednake kartki

tylko, na których jest wicej jak 5 osób podkrelonych, s
niewane; te za, na których jest mniej osób podkrelonych,

s wane. Ten sam przepis i tu zastosowanym by winien.

My szczególniej, Czonkowie Izby Poselskiej, przy prawie fun-

damentalnem naszej Izby obstawa winnimy i domaga si,

abymy byli istotnymi wyborcami Senatorów, czegobymy si
pozbawili, gdyby wnioski Komisyi przyjte zostay«.

JW. Mo rozewi cz : »Wana kwestya konstytucyjna przez

obecny wniosek poruszon zostaa: jak dalece jest do yczenia

w interesie wolnoci narodowej, aby Senat mia udzia przy

uzupenianiu skadu swojego, a jaki wpyw wadza wykona-

wcza, która w obecnym przypadku przez Izby sejmujce jest

zastpiona? Omielam si przypomnie, e za rzdu zeszego

atrybucya ta Senatu uwaana bya za gwarancy konstytucyi,

za rkojmi swobód, emy si upominali o to, e wadza
atrybucyi tej nie szanowaa. Kiedy przyjdzie ukada zasady

nowej konstytucyi, wtenczas wypadnie rozstrzygn t kwesty,
ile której wadzy naley da udziau w mianowaniu Senato-

rów. To tylko tu przypomniaem, i nie uwaane to byo za

ujm swobód, e u nas Senat mia wikszy wpyw na swoje

odnawianie, jak w innych krajach Izby wysze, które dlatego

go nie maj, i s dziedzicznemu Dowodzono tu, e Senat

przez podawanie kandydatów pozbawia Izby Poselskiej mo-

noci wybierania tych, których ona sobie yczy, e to krpuje
wol Izb poczonych. Lecz nie z tego stanowiska na t rzecz

zapatrywa si potrzeba. Naley tu uwaa z jednej strony

wadz wykonawcz, a z drugiej Senat. Stan wyjtkowy, w ja-

kim si teraz znajdujemy, nie moe by brany za podstaw
rozumowania; jednakowo na jeden z czynionych tu zarzu-

tów, jakoby Senat móg kandydata, którego zechce, przepro-

wadzi, odpowiedzie musz. Praktyka dotychczasowa inaczej

nas uczy; Senat bowiem nie przedstawia dowolnej liczby kan-

dydatów, ale zawsze tyle, ile jest wakujcych krzese, a wic
kiedy nastpuje drugi lub trzeci wybór, nie mog by poda-
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wani kandydaci ci tylko, którzy przy pierwszym wyborze byli

odrzuceni, lecz i nowi kandydaci przedstawieni by musz.
Musimy zatem trzyma si dotychczasowego sposobu wybie-

rania Senatorów, gdy to ani jest z ujm swobód, ani prost

decyzy Izby zmienione by nie moe; bdzie to przedmiot,

który obszernie rozebra wypadnie w chwili, kiedy si zasta-

nawia bdziemy nad ca budow konstytucyi«.

JW. Zwierkowski : »Ju kilkakrotnie kwestya ta bya wno-

szon, a zawsze obie strony opieray si na statucie organi-

cznym. Senat odwouje si do przepisów przy wyborach w czasie

regencyi; Izba Poselska powouje si na przepisy do wyborów na

sejmikach. Kiedy Izby oddzielnie obraduj, kada moe si trzyma
swoich przepisów, lecz gdy s Izby poczone, natenczas jedno-

stajno zaprowadzona by musi. Zgadzam si ze zdaniem

tych, którzy utrzymywali, i gdyby chcia Senat, mógby przy-

musi Izb Poselsk do wybrania tych osób, któreby jej przed-

stawi. Nie mog zgodzi si na zasad kolegi Morozewicza,

e w tym wypadku Senat nie mógby tego do skutku dopro-

wadzi, gdy jest wielka ilo wakansu; lecz gdyby jedno tylko

krzeso wakowao, natenczas dwóch odrzuconych kandydatów

mógby Senat przedstawi, a zawsze wypadby ten skutek,

jaki kolega Biernacki przewidzia. Z tych powodów7 wnosz,
i wszelkie kartki, gdzie jest mniej osób podkrelonych, za

wane uwaane by powinny«.

JW. Klimontowicz : »Ze syszanych dotd gosów przeko-

nywamy si, e idzie o to, czy Senat ma mie prawo poda-

wania kandydatów do Senatu, czy Izba Poselska, czy odj to

prawo Senatowi, a nada je Izbie Poselskiej. Jeeli si zasta-

nowimy nad atrybucyami Senatu, który jest zoony z mów
wybranych z Narodu, który w monarchiach konstytucyjnych

utrzymuje równowag midzy monarch a reprezentacy na-

rodu, przekonamy si, e naley mu zostawi atrybucy poda-

wania kandydatów do Senatu. Pamitajmy bowiem na to, e
teraniejsze nasze pooenie jest nadzwyczajne, e wadza kró-

lewska dy zawsze do rozszerzania si; pochwyciaby wic
zapewne t sposobno dla przywaszczenia sobie tej atrybucyi,

i cóbymy zyskali na odjciu Senatowi prawa podawania

kandydatów? Z tych powodów owiadczam si za nienadwe-

raniem praw Senatu«.
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JW. Dembowski: »Przedmiot wniesiony jest tak wielkiej

wagi, e wypadaoby si gruntownie nad nim zastanowi, lecz

dzi nie jest do tego pora. Przedmiot ten ciga si do zmiany

jednego artykuu statutu organicznego; w takiej wic formie

wnoszony by nie moe, lecz powinien przez Izby pojedyncze

przechodzi. Teraz trzyma si powinnimy prawa uywalnoci;
odstpowa od niego bez naduycia nie moemy, a nad tym

przedmiotem, jeeli bdzie w waciwej formie wniesiony, mo-

emy si w Izbach rozczonych zastanowi«.

JW. Wojewoda Kochanowski: »Nie zabieram gosu w za-

miarze obstawania przy prerogatywach Senatu; nie jest to tak

wana kwestya, któr tu wniesiono, jak niektórzy Czonkowie
utrzymuj; przecie musi by w ten lub inny sposób rozstrzy-

gnita. Co do prawa zasiadania w Senacie, o to nie potrzeba

si troszczy, bo kademu staro to prawo nada; potrzeba

wszake, eby kto podawa kandydatów, gdy potrzeba mie
wzgld na warunki prawem przepisane, na wiek, na niepo-

dlego majtkow, na zasugi. Kto bdzie ukada t list

kandydatów, jest rzecz zupenie obojtn, lecz nie o to tu

idzie, ale o to, czy kartki, na których mniej jest osób podkre-

lonych, ni naley, maj by wane. Prawo ad absurdum

prowadzi nie mona; wiele ju sejmów widziaem; odwouj
si do dyaryuszów sejmowych, e zawsze kartki, czy mniej

czy wicej osób podkrelonych majce, uwaano za niewane.

Po co podkopywa dawne prawa i zwyczaje, po co prowadzi

ad absurdum, a byoby absurdum, gdyby kto na trzy miejsca

wakujce jednego swego faworyta podkreli i wywyszy
go nad innych; wreszcie powinnimy tu postpowa nie po-

dug konstytucyi, nie podug statutu organicznego, ale podug
uchway wiksz daleko wag majcej z d. 29 stycznia, która

mówi, e Senat po dwóch kandydatów poda na kade waku-

jce miejsce, z których Izby poczone wybior Senatorów,

a wic tych a nie innych, a wic Izby poczone odrzuca

kandydatów nie mog. Nie jest to tak wana prerogatywa po-

dawania kandydatów; niech Izba Poselska podaje kandydatów,

a Senat wybiera, wszystko jedno. Dzisiaj powinnimy postpi
tak, jak dotd postpowano, e czy mniej czy wicej byo
osób podkrelonych, ni naley, kartka uwaan bya za nie-

wan «.
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JW. Jasieski : »Nie myl bynajmniej utrzymywa, jakoby

Senat nie mia prawa podawania kandydatów; prerogatywa ta

suy mu z konstytucyi; o ni upominalimy si za rzdu ze-

szego; przy niej i teraz obstawa bdziemy; ale nie mog by
jednego zdania z Wojewod Kochanowskim co si tyczy kar-

tek, gdzie nie bdzie ilo dana podkrelona. Kady z nas

dzieli kandydatów na tych, których zna, i których nie zna.

Z pomidzy tych, których zna, jednych uwaa za godnych do-

stojnoci Senatora, drugich za niegodnych. Podkrela tych

tylko moe, których zna i za godnych uwaa. Ja tobym raczej

za absurdum uwaa, gdyby trzeba byo koniecznie podkrela
pewn liczb osób, czy je kto zna, czy nie, czy je uwaa za

godne tego dostojestwa, lub nie. Ja pewno gosu mego nie

dam osobie, której nie znam; wolabym wyj z Izby, anieli

gos mój na lepy traf rzuca. dam przeto, aby JW. Prezy-

dujcy w Senacie i JW. Marszaek kwesty podali, czy kartki

majce mniej osób podkrelonych, ni jest miejsc wakujcych,

maj by uwaane za wane lub nie?«

JW. Godebski: »Gdyby wniosek kolegi Wartskiego obowi-

zywa nas mia na ten jeden raz, albo przez cay cig nad-

zwyczajnego stanu rzeczy, zupeniebym zdanie jego podziela.

Sprawiedliwie powiedzia kolega Morawski, e formy s dusz
rzdów reprezentacyjnych; szanowa wic je naley, a odst-

pienie od nich upowani tylko moe naglca potrzeba kraju.

Z tej zasady wychodzc, nie znajduj, aby wniosek kolegi

Wartskiego tak cile z dobrem Ojczyzny by poczony, eby
od przyjtych dotd form odstpi wypadao. Instytucya Senatu

nie jest nowa, nie jest nam narzucona, istnieje od dawna,

uwicona jest tylu wiekami. Przodkowie nasi, bardzo draliwi

o wolno swoj, nadali jednak wielkie przywileje Senatowi,

ale zapobiegli naduyciu wadzy, kiedy dziedzictwo odebrali.

Dlatego wanie, e Senat, e nasza wysza Izba nie miaa
tego dziedzictwa, potrzeba jej byo nada wiksze rkojmie

niepodlegoci i, dostojni panowie, nie znajdziecie adnego
przykadu, aby ta niepodlego Senatu bya ze szkod Ojczy-

zny. W odleglejszych epokach w rozdzielonej Lechii ta niepo-

dlego Senatu zachowaa jzyk i swobody narodowe. W wieku

XVI zasonia nas od krwawych wojen; w ostatnich wypadkach

w sdzie sejmowym zachowaa ycie niewinnych obywateli.
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Senat polski zawsze dobrze si zasugiwa Ojczynie. Miay to

na wzgldzie poczone Izby, kiedy, nie ograniczajc przywi-

leju Senatu, powiedziay, e Sejm wybierze Senatorów z poda-

nych w podwójnej liczbie przez Senat kandydatów. Gdyby byy
przewidziay ten wypadek, o którym tu niektórzy Czonkowie

wspominaj, byyby zmieniy statut organiczny, który take
podawanie kandydatów Senatowi zostawi. Powiedziano tu, e
gdybymy zachowali statut organiczny, Sejm byby przymu-

szony zapenia Senat przez osoby, któreby nie odpowiaday

jego opinii. Jest to zarzut wany. Zapewne w takim razie

przypuszczaby potrzeba stan fakcyi, e ta fakcya trwa dugo
na jednym stopniu, bo dopiero za trzecim lub czwartym wy-

borem projekt ten mógby przyj do skutku, lecz takie trwa-

nie fakcyi w jednem nateniu niezgodne jest z natur rzeczy.

Oburzyoby to natychmiast opini, któraby umierzya fakcy,

i to jest najpewniejsza rkojmia, e Senat w sprawie Narodu

bdzie dobrze postpowa. Bo w XIX wieku, panowie! walki

z opini nikt za cel dziaa swoich nie przedsiwemie,

a choby to uczyni, dugo tej walki wytrzyma nie zdoa. Se-

nat przewiadczony o opinii zapewneby przeciwko niej nie

dziaa. Pamitajmy i na to, e z powodu nadzwyczajnych

okolicznoci Izby weszy w atrybucye królewskie. Skoro rzd
nasz ustalonym zostanie, Król, zastawszy odjt t atrybucye

Senatowi, pochwyciby t sposobno, aby j sobie przywa-

szczy i miaby w tern wymówk, bobymy sami do tego rk
podali. Z tych powodów nie mog by za wnioskiem kolegi

Niemojowskiego«.

JW. wirski; )>Chciaem zwróci uwag, e dyskutujemy

nad przedmiotem, który pod adnym wzgldem nie powinien

tu by wnoszony. Jeeli to jest projekt do prawa podany w Izbie

Poselskiej, w teje Izbie raport powinien by by czytany,

a nie w poczonych Izbach. Jeeli tylko wniosek do decyzyi,

ju raz w poczeniu z Senatem przyjlimy w tej mierze za-

sad, której si trzyma powinnimy. Dyskusya wic ta zupe-

nie niewaciwa zamknita by powinna, a nam do wyboru
przystpi naley«.

JW. Marszaek: »Nie mog dzieli zdania preopinenta. Nie

jest tu wniosek do nowego prawa; wybory, jakiemy dotd
odbywali, nastpoway nie z mocy statutu organicznego, jak
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JW. Dembowski owiadczy, ale z mocy decyzyi, którmy
wzili. Decyzya zmienia si inn decyzy. Gdyby tu by artyku

statutu organicznego, do zmienienia potrzebaby byo prawa,

któreby przez obie Izby przeszo, lecz tu idzie tylko o decyzy
wzgldem zachodzcej wtpliwoci. Decyzya wzita ju po-

przednio w tej mierze moe by nastpn decyzy zmieniona.

Co do samego przedmiotu dyskusyi, niech mi wolno bdzie
zrobi jedn uwag. Senat polski od najdawniejszych czasów,

a nawet pod despotyzmem, uskarbi sobie prawo do nieogra-

niczonego zaufania Narodu; wielki ma i mie powinien wpyw
na losy kraju: przecie prawo mie nie chciao, aby wwbory
Senatorów Senatowi wycznie zostawi. Tak jak teraz tóma-

czymy prawo, Senat bez Izby Poselskiej samby Senatorów

mianowa. Senat, podajc kandydatów, sam obraduje w swojem
gronie, z tych kandydatów Izby poczone wybieraj Senato-

rów. Czeme s Izby poczone? Skadaj si one z Ys Sena-

torów i Ys Posów. eby kandydat zosta Senatorem, potrzeba,

aby mia za sob poow gosów, a zatem oprócz gosów Sena-

torów, które stanowi Y3 cz, poow drugiej trzeciej czci,

czyli Y4 cz Czonków Izby Poselskiej, a zatem 1
/4 cz go-

sów Izby Poselskiej dodana do gosów Senatu, który podawa
kandydatów, dostateczn jest do zapewnienia wyboru na Sena-

tora, choby Y4 czci Izby Poselskiej przeciwne byy wybo-

rowi. Jest to wielka przewaga, i powiksza jej nie wypada
zmuszaniem Izb Poselsk do podkrelania koniecznie poow
podanych kandydatów'. T miaem uwag uczyni«.

JW. Henryk Nakwaski: »Kady zapewne jest przekonanym,

e, aby Senat móg odpowiedzie wielkiemu celowi powstania

narodowego, potrzeba, aby czonkowie jego posiadali ufno
Narodu, aby godno Senatu zachowan bya. Z tego powodu
cz si zupenie w zdaniu z koleg Niemojowskim. Zwracam
tu uwag na gos Wojewody Kochanowskiego, który rzecz t
zdawa si pod wzgldem osobistym uwaa i zarzuca, e ci,

którzy chc jedn iub dwie tylko osoby podkrela, chc swoich

ulubieców wywysza z ponieniem innych kandydatów. Co
do mnie, miao owiadczam, e adne wzgldy osobiste mn
nie kieruj; idzie mi jedynie o godno Senatu. Co powiedzia

kolega Morozewicz, emy si u Aleksandra i Mikoaja dopo-

minali, aby nie nadwera w tej mierze praw Senatu, to nie



— 288 -

szo nam o to, eby tych mianowa Senatorów, których Senat

poda, lecz eby nie mianowa takich, którzy kwaliiikacyi po-

trzebnych nie mieli. Statut organiczny pozwala Namiestnikowi

podawa dwóch kandydatów do Senatu, oprócz tych, których

Senat poda; teraz sam tylko Senat kandydatów podaje. W tym
wzgldzie prerogatywy jego powikszone zostay. U nas Senat

nie jest dziedziczny, ale przyjdzie do tego, jeeli tak postpo-

wa bdziemy. Niema nigdzie przykadu, aby razem ojciec

i syn lub kilku braci w Senacie zasiadao. Gdzie jest dziedzi-

czne dostojestwo Senatora, tam godno ta jest przywizana
do ziemi. Syn dopiero po mierci ojca j otrzymuje. cz si
z koleg Morawskim, e mogaby fakcya znale si w Sena-

cie, któraby na wszystkie miejsca wakujce swoich wprowa-

dzaa stronników, lecz zupenie si nie zgadzam z koleg Kii-

montowiczem, który mniema, e my chcemy ogaaca Senat

z prawa podawania kandydatów. My chcemy go tylko ograni-

czy; wszake ono i tak za dawnego rzdu ograniczone byo
przez to, e Namiestnik mia prawo podawania dwóch kandy-

datów. Wniosek kolegi Wartskiego nie dy, jak Wojewoda
Kochanowski utrzymywa, do absurdum. Dowiód ju kolega

Jasieski, e absurdum byoby wtenczas, gdyby kto, nie znajc

osoby, podkreli nazwisko jej. Nie zgadzam si take z koleg
Godebskim. Wniosek ten jest tak wany, i odrzucony by
nie moe. Nie jest to wniosek do przyszej konstytucyi naszej;

wtenczas inne wynajdziemy rodki, które nas do tego samego

celu doprowadz; teraz jest to rodek najprostszy, który nas

zapewni moe o doborze osób, które w caym Narodzie maj
zaufanie«.

JW. Morawski: »Egzystencya Senatu lub przynajmniej

forma, pod jak u nas istnieje, jest tak sprzeczna z zasadami

rzdów konstytucyjnych, e nie potrzeba dugo si nad tern

rozwodzi. Sdz jednak, e powinienem odpowiedzie sów
kilka na niektóre syszane tu uwagi tern bardziej, e wypadnie

mi zbija niektóre gosy, które ja z uszanowaniem sucha na-

wykem. Naprzód odpowiem Wojewodzie Kochanowskiemu,

który uwraa, jakobymy zaprzeczali Senatowi prawa poda-

wania kandydatów. Nigdzie tego nie syszano; tak odpowiada
jest to zmienia kwesty, lecz nie odpowiada. Kolega Moro-

zewicz chcia dowodzi, e wolno wybierania Izb niczem ni©



— 289 —

jest cieniona. Odwouj si w tej mierze do wiatego gosu
JW. Marszaka. Dzi Senat nie podaje kandydatów, ale wy-

biera Senatorów. Gdyby przykad móg to objani, przyto-

czybym tu, czegomy niedawno byli wiadkami. Ministeryum

francuzkiemu szo o to, aby pan RoyerCollard nie by preze-

sem Izby deputowanych. Izba podawaa 4 kandydatów, jednake
król musia go mianowa, bo trzej inni byli dla niego jeszcze

mniej dogodni. Przypuszczam, eby Senat poda nam ju nie

dwóch, ale 4 kandydatów na jedno miejsce, jednego pana N. N.

a trzech tych, którychemy niedawno w rozkazie dziennym
czytali. Pan N. N. wtenczas nie byby wybrany, ale byby mia-

nowany Senatorem. Przodkowie nasi, rzek kolega Godebski,

szanowali przywileje Senatu i le robili, bo zbyt szanujc

przywileje Senatu, przyprawili kraj o zgub. Te przywileje

wprowadziy ten duch cechu, który sprawi, emy nie chcieli

przypuci innych klas do swobód szlacheckich. Tylko patryo-

tyzm, jakim paa serce kolegi Godebskiego, móg da pozór

cnoty bdom ojców naszych. Senat, mówi on, dobrze si za-

suy Ojczynie. Zasuy si raz tylko, a tyle razy przeciwnie

o nim opinia publiczna wyrzeka, lecz to nie naley do dzi-

siejszej dyskusyi. Dzi Senat zasuguje na szacunek, bo uzna
rewolucy za narodow, bo w niej razem z nami postpuje.

Teraz idzie o to, aby nas przypuci do wybierania Senatorów.

Co do obawy kolegi Godebskiego, aby monarcha przyszy nie

korzysta z kroku, który dzisiaj proponujemy, i nie chwyci si
tego dla ograniczenia atrybucyi Senatu, odpowiedzie musz,
e my w niczem nie zmniejszamy przywilejów Senatu, bo u nas

Król nie mia prawa innych mianowa Senatorów, ale móg
podanych kandydatów odrzuca«.

JW. Kasztelan Lewiski: »W chwili, kiedy naleao przy-

stpi do wyboru, wprowadzona zostaa dyskusya, która nas

nie zblia do wyboru, ale oddala. Wszyscy zastanawiali si tu

nad teoryami, kiedy wykonanie prawa jest istot rzeczy. Gosy
JJWW. Biernackiego, Morawskiego, Niemojowskiego popieraj

zdanie, e wybory Senatorów zawisy od samego Króla; jednake
zdaniem wielu innych Czonków wiksza jest rkojmia, kiedy

kandydatów do Senatu sam Senat podaje, jako skadajcy si
z osób majcych ufno w kraju, e nie mona przypuszcza,

aby poda podobne indywidua, o jakich podobao si JW. Mo-

Dyaryusz T. VI. 19
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rawskiemu wspomnie. Samej kwestyi nie bd obszernie roz-

biera; nie bd si powoywa ani na konstytucy, ani na

statut organiczny, bo te teraz nie tyle stanowi, ale na uchwa
sejmow z d. 29 stycznia, która mówi, e Senat podaje po

dwóch kandydatów na jedno miejsce, z których Izby poczone
jednego wybieraj. Skoro wic cztery s wakanse, natenczas poda-

nych jest omiu kandydatów, z których czterech podkreli naley.

Waciwie idzie tu o to, czyli w podobnym przypadku monaby
trzech tylko podkreli? Wniosek JW. Niemojowskiego nie jest

projektem do prawa, ale wnioskiem, który ma rozwiza wt-
pliwo prawa. Kiedy to wic nie jest projekt do zmiany prawa,

nie moe by nad nim dyskusyi, tylko powinna by poddana

kwestya pod wotowanie, aby jak najprdzej przystpi do wy-

borowa.

Wiele jeszcze byo gosów zapisanych, lecz wikszo
zdawaa si da zamknicia dyskusyi. Gdy jednak

jeden z komisarzy, JW. Szaniecki, koniecznie si gosu domaga,

JW. Marszaek poda nastpujc kwesty pod rozstrzygnicie

Izb: Kto jest zdania, aby zamkn dyskusy i tylko

komisarzom ostatnie udzieli gosy, powstanie.
Wszyscy prawie Czonkowie Izb obu powstali.

Zabra zatem gos

JW. Posturzyski : »Winienem usprawiedliwi Komisye

z zarzutu, dla czego raport o wniosku JW. Niemojowskiego

w Izbach poczonych zdaway. Komisye, zastanawiajc si nad

tym przedmiotem, uwaay, e wypada odróni tu dwie kwe-

sty, czy wniosek JW. Niemojowskiego jest zgodny z prawami

obowizujcemi, od kwestyi, czy prawa obowizujce s dobre,

lub ze. Gdy wniosek JW. Wartskiego nie ma na celu ani

uchylenia adnego prawa, ani postanowienia nowego, wypada
wic rozstrzsn, czy si zgadza z prawami obowizujcemi?
Wyoyem tu zasad, e Senatowi zostawiona jest atrybucya

podawania kandydatów, a Król z pomidzy nich mianowa
Senatorów. Tak postanowia konstytucya i statut organiczny,

a nawet uchwaa Sejmo(wa) z d. 29 stycznia, która postanowia,

e Król, czyli Sejm, który w jego atrybucye wstpuje, ograni-

czony by ma w swej woli odrzucania kandydatów przez Se-

nat podanych. Gdyby wniosek JW. Wartskiego zda do

zmiany praw istniejcych, natenczas Komisye byyby si nad
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tern zastanawiay, czy atrybucya Senatowi suca podawania

kandydatów jest zgodna z dobrem publicznem, czy j cieni
lub rozszerzy naley. Lecz ten przedmiot nie by w Komi-

syach rozbierany. Rozumiem, e i tu rozbieranym by nie po-

winien, gdy tu nie idzie o zmian praw obowizujcych.

Przedstawi tu jedn uwag indywidualn, której nie czyniem

na Komisyach, bo teraz dopiero na ni wpadem: by moe,
e dla usunicia niektórych trudnoci byoby rzecz korzystn,

aby napisa prawo wzgldem wyboru Senatorów, któreby tylko

obowizywa(o) na czas bezkrólewia; bez tej ustawy nie mona
nastawa na atrybucye Senatu. Jeeli formy s dusz rzdów
reprezentacyjnych, i w nich jest rkojmia bytu spoeczeskiego,

nie moemy od nich odstpowa. Nam tu za przykad nie

moe suy ani Anglia, ani Francya. Jeeli statut organiczny

nasz by niedogodny co do wyboru Senatorów, wolno byo
Sejmowi go zmieni; tymczasem Sejm wasnem si prawem
skrpowa, ograniczy swoj wolno wybierania przez nadanie

Senatowi atrybucyi podawania dwa razy tyle kandydatów, ile

jest miejsc wakujcych. Nie zgadzam si na to, abymy mogli

odrzuca kandydatów dlatego, i nie jest w dawnych usta-

wach literalnie powiedziane, e nie wolno odrzuca kandy-

datów. Kiedy jest powiedziane, e jeden z dwóch ma by wy-

brany, samo si przez si rozumie, e nie wolno obudwu
odrzuci«.

JW. Szaniecki: ^Jakkolwiek wikszo Komisyi bya zda-

nia, e naley odrzuci wniosek kolegi Wartskiego, poniewa
ja byem zdania mniejszoci, i teraz przeto popiera go bd.
Uwaaem, e wniosek kolegi Wartskiego jest wypywem po-

wszechnym opinii, e krzywda si dzieje dla wielu kandydatów,

skoro, z powodu niepodkrelenia jednego, trzech innych traci

gosy, jak tego mielimy przykad przy wyborach wczorajszych.

Z tego powodu, gdy wymagana jest wikszo absolutna, krzy-

wda jest dla tych, którzy jej nie otrzymaj z powodu tego, e
kartki niektóre uniewanione zostay. Mimo tylu wiatych
gosów, które przemawiay za utrzymaniem wniosku, nikt je-

szcze z waciwego stanowiska na t rzecz si nie zapatrywa,

z którego ona rozstrzygnit by powinna. Kolega Posturzy-

ski w raporcie rozwin zasad, e Izby weszy w7 prawa kró-

lewskie, e Król z podanych mu kandydatów wybiera Sena-

19*
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torów, i Izby podobnie postpowa powinny; ja tego zdania

dzieli nie mog, gdy jest mylne. Król mia prawo nomino-

wania Senatorów; Izby nie nominuj ich, lecz obieraj, a wic
nominacya przemienia si na elekcy; naley wic tu zacho-

wywa przepisy o elekcyi, a przepisy statutu organicznego

stosujce si do nominacyi zastosowane tu by nie mog.
Jeszcze na poparcie tego, e mona mniej osób podkreli,

i t zasad prawn przytaczam: qui potest plus, potest et

minus«.

JW. Kasztelan Biekowski: » Wniosek JW. Niemojowskiego

jest zupenie przeciwny istniejcym prawom; uchwaa bowiem
sejmowa z d. 29 stycznia r. b. powiada, e Sejm z podanych

w podwójnej liczbie przez Senat kandydatów wybierze Sena-

torów. Std si wyranie okazuje, e koniecznie poowa poda-

nych kandydatów wybran do Senatu by musi. Trudno jest

wzbroni komu, eby mniej lub wicej osób nie podkreli,

lecz wszystkie takie kartki za niewane uwaane by musz.
Lecz tak kartki, na którychby nadto byo osób podkrelonych,

lub te wszystkie, za niewane uwaane by powinny, jak ró-

wnie kartki, na którychby mniej byo osób podkrelonych ni
prawo przepisuje«.

JW. Marszaek: » Rzecz t moe zadecydujemy przez pow-

stanie, a zatem: kto popiera wniosek J W. W artsk i e g o,

aby kartki, mniej podkrele majce jak poowa
liczby kandydatów, byy wane, powstaniec

Wypadek by wtpliwy, musiano przeto przystpi

do wotowania.

JW. Marszaek zaprosi na asesorów JJWW. Obniskiego
i Kozowskiego a JW. Prezydujcy Senatu JJWW. (Nie-

wymienieni w protokóle). Poczem odbyo si wotowanie w ten

sposób:

Województwo Krakowskie. Posowie: JJWW. Teodor l-
ski negat. Wiktor uniewski negat. Micha Gostkowski negat.

Deputowani: JJWW. Franciszek Jaboski affir. Jan Olrych Sza-

aiecki affir.

Województwo Sandomierskie. Posowie: JW. Hieronim

Kochanowski negat.

Deputowani: JJWW. Fra. Chomentowski negat. Jan Puszty-

nika negat. Ignacy eleski negat. Ludwik empicki negat. Jan Postu-

rzyski negat. Jan Gratkowski negat.
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Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Bonawentura

Niemojowski affir. Marcin Radoski affir. Floryan Suchecki affir. Kantor-

bery Tymowski affir. Wad. hr. Ostrowski affir. Ignacy Morzkowski affir.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski affir. Antoni Rembowski
affir. Stan. Miczyski affir. Alojzy Biernacki affir.

Województwo Lubelskie. Posowie: JJWW. Kalikst Moro-

zewicz negat. Ksawery hr. Niesioowski negat. Ignacy Bielski negat. Alojzy

hr. Poletyo negat. Tomasz br. Wyszyski negat. Feliks Doliski negat.

Deputowani; JJWW. Adam Fritsch affir. Andrzej Mazurkie-

wicz negat.

Województwo Pockie. Posowie: JJWW. Jan Turski affir.

Pawe Grbczewski negat. Maryan Cissowski negat. Konstanty Witkow-
ski affir. Wincenty Chemicki affir.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski negat. Kajetan Kozow-
ski affir. Klemens Witkowski affir. Wojciech Chobrzyski negat.

Województwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Aleksander

Szymanowski affir. Jan Rostworowski negat. Szczepan winiarski negat.

Jakób Okcki negat. Antoni Plichta affir. Fra. Dbrowski affir. Fra.
Trzciski affir. Józef Modliski affir.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski affir. Jakób Piotrowski

affir. Dominik Krysiski affir. Józef Brinken affir. Micha Piotrowski affir.

Walenty Zwierkowski affir. Ludwik Lutostaski affir. Augustyn Morzkow-
ski affir. Antoni Zawadzki affir. Walenty wan negat.

Województwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Feliks Markow-
ski negat. Ludwik Bieniecki negat. Fra. Zalewski negat. Wad. Zawadzki

negat. Ignacy Wyk negat. Teodor Jasieski affir.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski negat. Feliks Gumow-
ski negat.

Województwo Augustowskie. Posowie: JJWW. Antoni

Bykowski affir. Józef hr. Starzeski affir. Jan Augustowski negat. Fra.
Kisielnicki negat. Wincenty Gawroski affir. Jan Floryanowicz affir.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz negat. Józef Wiszniew-
ski affir.

Województwo Woyskie. Posowie: JJWW. Narcyz hr.

Olizar affir. Ksawery Godebski negat. Stan. hr. Worcell affir.

Województwo Podolskie. Posowie: JJWW. Aleksander Jeo-
wicki affir. Aleksander Bernatowicz affir. Henryk Nakwaski affir.

Województwo Kijowskie. Posowie: JJWW. Wincenty hr.

Tyszkiewicz affir. Daniel Tchorzewski negat. Jakób Malinowski affir. [Józef]

Bohdan Zaleski affir.

Senatorowie:
JW. Wodzicki Prezydujcy w Senacie negat.

Biskupi: JJWW. Pramowski, biskup pocki negat. Dzicielski, bi-

skup lubelski negat.

Wojewodowie: JJWW. Gliszczyski Antoni negat. Kochanowski
Micha negat. Wodziski Maciej negat. Ostrowski hr. Antoni aftir.
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Kasztelanowie: JJWW. Fra. Nakwaski affir. Sierakowski Ka-

jetan negat. Mciski hr. Wojciech affir. Bronikowski Adam negat. Potocki

hr. Micha negat. Rembieliski Wiktor affir. Biekowski Antoni negat.

Lewiski Fra. Ksawery negat. Komian Kajetan negat. Krasiski hr.

Józef negat. Walchnowski Andrzej negat. Wyk Fra. negat. ubieski
hr. Piotr negat. Maachowski hr. Ludwik negat. Ostrowski Wojciech negat.

[Affirmative: z Izby Poselskiej 46, z Senatu 4.

Negative z Izby Poselskiej 37, z Senatu 18. Razem
affirmative 50. Negative 55. Projekt piciu kre-

skami spad w Izbach poczonych].
JW. Rembowski: »Przy przeszych juz wyborach zrobiem

wniosek, aby nam podawane byy kadego z kandydatów za-

sugi i kwalifikacye. JW. Marszaek zaspokoi mnie, zapewnia-

jc, e przy przyszych wyborach bdzie to miao miejsce.

Kiedy dzi przystpi ju mamy do wyborów, a jeszcze si

zado wnioskowi memu nie stao, widz potrzeb ponowienia

go tern bardziej, e wniosek kolegi Wartskiego upad. Kiedy

jestemy przymuszeni koniecznie poow podanych kandydatów

wybra na Senatorów, powinnimy przynajmniej by uwiado-

mieni, jakie który z nich zasugi w kraju pooy, abymy mo-

gli oceni i pomidzy sob porówna: inaczej wybory byyby
na lepy traf robione. dam zatem czytania kwalifikacyi ka-

dego z podanych kandydatów«.

JW. Wojewoda Kochanowski: »Bardzo sprawiedliwy jest

wniosek JW. Rembowskiego. Senat przy ukadaniu kandyda-

tów poleci wyznaczonej na to deputacyi uoy ich list, któ-

raby kadego kandydata kwalifikacye obejmowaa. Odczytam

tu kwalifikacye tych tylko, którzy jako kandydaci Izbom po-
czonym przedstawieni zostali.

JJWW. Olizar (Narcyz) i Stecki (Ludwik) obydwa
jednomylnie przez Senat podani i za posiadajcych potrzebne

kwalifikacye uznani zostali. Nie bd si tu rozszerza nad ich

zasugami i cnotami, bo te wszystkim s znane.

JW. empicki (Ludwik, Deputowany Opatowski), któ-

rego przymioty znane s zapewne obu Izbom, jako Posa na

teraniejszym Sejmie, jest oprócz tego Radc wojewódzkim
i rozmaite urzdy obywatelskie dawniej sprawowa, które tu

pomin.
JW. Wgrzecki (Stanisaw) znany wszystkim jako Pre-
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zydent miasta Warszawy w r. 1806, sdzia apelacyjny, a teraz

sdzia najwyszej instancyi i w teraniejszej rewolucyi peni
ju obowizki prezydenta.

J W. Niesioowski (hr. Ksawery, Pose Kazimierski)

i dawniej, i teraz posowa, w czasie rewolucyi Kociuszki

suy w wojsku, jest jeneraem brygady i teraz by na linii

bojowej, lecz dla saboci zdrowia musia wzi dymisy.

JW. Augustowski (Jan, Pose Dbrowski) na teraniej-

szym i dawniejszych Sejmach by Posem.
JW. Ignacy Cieszkowski by Posem za Ks. War-

szawskiego, a teraz jest Prezesem Dyrekcyi Gównej Towa-

rzystwa Kredytowego.

J W. Fra. Woo wski (Deputowany Warszawski), znany

z wymowy, talentów i gorliwoci, Deputowany na teraniej-

szym Sejmie. Spodziewam si. e te kwalifikacye dostatecznie

usprawiedliwiy Senat w podaniu kandydatów«.

JW. Godebski: »0 ile przeciwny byem wnioskowi kolegi

Wartskiego, poniewa nie chciaem przesdza wypadków na

przyszo, sdziem, e prawo, które ma nas obowizywa do

nieograniczonej epoki, powinno by z ca troskliwoci uchwa-

lone; atoli z ca usilnoci obstaj przy wniosku poprzednich

mówców i w takiem to cisem zdaniu sprawy z zasug oby-

wateli podanych do dostojnego stopnia Senatora znajduj naj-

pewniejsz rkojmi opinii publicznej. Skoro osoby podane do

krzesa senatorskiego bd znane z zasug w Ojczynie, nie

bdzie obawy, aby fakcya moga si wkra do Senatu. Bdzie
to najpewniejsza rkojmia, e wybory odbd si zgodnie

z opini publiczn«.

JW. Konstanty Witkowski: »Przewidujc wniosek kolegi

Godebskiego i bdc wiadomy wniosków czynionych przez

koleg Rembowskiego, mam tu przygotowane kwalifikacye

JW. empickiego, które niech mi wolno bdzie odczyta«.

(Tu J W. Witkowski odczyta pisma obejmujce
zasugi pooone dla kraju JW. empickiego).

JW. Ignacy Wyk: »Wiadomy postanowienia Senalu, i
podajc szeciu kandydatów z t. zw. Królestwa Polskiego, a dwóch
z Woynia, mia zamiar, aby z pomidzy pierwszych — trzech,

z pomidzy drugich — jeden zosta wybrany, prosibym o odczy-
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tanie wycigu z protokóu posiedzenia Senatu dla uniknienia

wszelkiej pomykicc

JW. Biernacki: » Wniosek Posa osickiego przeciwny jest

yczeniom Narod(u), które w Izbach poczonych syszelimy,

poczenia wszystkich prowincyi dawnej Polski wzem najci-

lejszego braterstwa; rozrónienie wic, które tu chce JW. W-
yk zaprowadzi, jest wcale niepotrzebnej

JW. Henryk Nakwaski: »cz si ze zdaniem poprzednio

mówicego i prosz o rozstrzygnicie tej kwestyk.

JW. Jeowicki : »Wany jest cel tego rozrónienia, t. j. aby

przypuci którego z naszych obywateli do krzesa senator-

skiego. Naley tego sposobu uy, gdy równie przed wybo-

rami Komisyów owiadczali si niektórzy Czonkowie, e z po-

midzy nas powoaj niektórych do tego urzdu; jednake to

nie nastpio. Naley nam si obawia, aby i tu podobny nie

zdarzy si wypadek«.

JW. Jasieski : »cz si ze zdaniem kolegi Biernackiego.

Byby to prowincyonalizm, gdyby z kadego województwa

obierani mieli by Senatorowie. Wszake z Województwa Pod-

laskiego nie ma adnego Senatora; wszystko wic jedno, z któ-

rego kto jest województwa, byle tylko liczba wybranych bya
prawem przepisana. Monaby wic zarówno wybra obudwóch

kandydatów podanych z Woynia, jak adnego«.

JW. Godebski; »Rozumiem, e wy, dostojni panowie, za-

przysigajc rewolucy 29 listopada, zaprzysiglicie cele tej

rewolucyi, a najgówniejszy, najwitszy z nich jest poczenie

w jedno ciao oderwanych od Polski prowincyi. Byoby to ujmo-

wa waszemu patryotyzmowi, waszemu wiatu, dostojni pa-

nowie, gdyby kto chcia rzecz t bliej dowodzi. Prosibym

tylko JW. Marszaka o podanie takiej kwestyi: Kto jest prze-

ciwny temu, eby razem uwaano Senatorów ruskich i polskich,

eby owiadczy. Spodziewam si, e nikt si przeciwko temu

nie owiadczy, a ta jednomylno wasza bdzie now sankcy
dan owemu poczeniu Polski w jedno ciao«.

JW. Marszaek: » Podaj zatem nastpujc kwesty: Kto

popiera wniosek J W. Biernackiego i tych, co po nim
mówili, aby bez adnego wyczenia i wzgldu
wybiera Senatorów z podanych tu kandydatów,
powstaniec
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Wszyscy Czonkowie obu Izb powstali, wnio-
sek zatem jednomylnoci przyjtym zosta.

Potem przystpiono do wyborów. Wezwani zostali na

asesorów JW. Obniski, JW. Kozowski, a z Senatu JW.
Micha Potocki. Wotujcych byo Czonków Izby Poselskiej

90, Czonków Senatu 22, razem 112, a zatem kresek 448; kartek

zepsutych 6, które czyni kresek 24, kresek wic tylko byo 424.

Z tych otrzymali: JJWW. empicki 61, Wgrzecki 68, Niesio-

owski 57, Augustowski 27, Cieszkowski 52, Woowski 43, Oli-

zar 92, Stecki 24.

Absolutna wikszo bya 57, otrzymali j na-

stpujcy czterej kandydaci, których JW. Prezydu-

jcy W Senacie w nastpujcym porzdku ogosi
Senatorami Kasztelanami: JJWW. Narcyz hr. 1 i-

zar, Stan. Wgrzecki, Ludwik empicki, Ksawery
h r. Niesioowski.

Potem sesya zasolwowana zostaa na dzie nastpny na

godz. 10 zrana w Izbach poczonych. Porzdek dzienny: wy-
bór Senatorów Wojewodów.

Wad. hr. Ost(rowski).

Posiedzenie tajne Izb poczonych z dnia
9 sierpnia 1831 roku.

JW. Marszaek wezwa JW. Z w i er ko wsk i ego, aby ra-

czy odczyta list obecnoci. Obecnymi byli (85):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

lski. Wiktor uniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JJWW. Fra. Jaboski. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. An-

toni Libiszewski. Hieronim Kochanowski. Konstanty widziski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Jan Posturzyski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Bonawen-

tura Niemojowski. Marcin Radoski. Stan. Kaczkowski. Floryan Suchecki.

Kantorbery Tymowski. Wad. hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.
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Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Antoni Rembowski. Alojzy

Biernacki. Ksawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Ignacy Bielski. Alojzy nr. PoletyJo. Józef wirski. Tomasz br.

Wyszyski.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Pawe Grbczewski. Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Wincenty

Chemicki.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski.
Wojciech Chobrzyski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Szcze-

pan winiarski. Jakób Okcki. Antoni Plichta. Fra. Dbrowski. Ignacy

Starzyski. Adam uszczewski. Fra. Trzciski. Eugeni Subicki. Józef

Kretkowski. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Do-

minik Krysiski. Józef Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski.

Ludwik Lutostaski. Fra. Woowski. Ksawery Czarnocki. Augustyn
Morzkowski. Wojciech Chodecki. Antoni Zawadzki. Walenty Zwa.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks Mar-

kowski. Ludwik Bieniecki. Fra. Zalewski. Wad. Zawadzki. Ignacy Wyk.
Józef hr. Maachowski. Teodor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Fra. Obniski. Feliks Gumowski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Bykowski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki. Wincenty Gawroski.
Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JJWW. Ksa-

wery Godebski. Stan. hr. Worcell.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Ksawery Sabbatyn. Henryk Nakwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Wincenty

hr. Tyszkiewicz. Daniel Tchorzewski. Jakób Malinowski.

Lista Senatorów Królestwa Polskiego (24):

Biskupi: JJWW. Pramowski Adam biskup pocki. Dzicielski

Marcelin biskup lubelski.

Wojewodowie: JJWW. Gliszczyski Antoni. Kochanowski Micha
Prezydujcy. Wodziski Maciej. Ostrowski hr. Antoni,

Kasztelanowie: JJWW. Nakwaski Fra. Sierakowski hr. Kaje-

tan. Mciski hr. Wojciech. Bronikowski Adam. Potocki hr. Micha. Bie-
kowski Antoni. Lewiski Fra. Ksawery. Komian Kajetan. Krasiski hr.

Józef. Walchnowski Andrzej. Wyk Kran. ubieski hr. Piotr. Maachow-
ski hr. Ludwik. Ostrowski Wojciech. Olizar hr. Narcyz. Wgrzecki Stan.

empicki Ludwik. Niesioowski hr. Ksawery.
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JW, Marszaek: Zgromadzenia nasz-.- Izisiejszeg

lem byy w y b o ry Sei v W o i

- w i w. G ly je -. oak

przedstawia si waniejsza : _ ejsz .. c. która przede-

wszystkiem ran : . zwag nasza wzit oo-

winna, pozwol Izby. aby w tej mierze uczyni] wi sek JW.

r o s y : P : simy : simy!

JW. Swirski : Materya. któr mam przedstaw
" _ I >tyczca zbawienia czyzny naszej. Nic tu Izby

dziaa nie : by przy caej jtwartoci uwagi wszystkich

: : m sn nie zajo. Jednak gdy w przedmiocie, który

mi sta ] )wierz ny, miecie si moe sd oso] sd
zawsz- nnie wydany, sd przy wyuszczeniu powo-

li mogcy si spi stowa, sd, który wymaga saej

toci : wytknicia d w :dów iedn stronnie, z teg"C

znalazem :: trzeb z wielu innymi kolesrami wnie. abv -

Izby w wydzia tajny zamieniy.

JW. Marszalek: >?odtu^ prawa pod bny wni sek wii en

by przez dziesit cz Czonków Izby poparty. Kto ale
e r a wniosek J W. S w i rskiego, aby si Iz.

w w y d z i a i taj n y zamieniy, p : wsta raczy.
Z d a czn a cz Izb y p :• w staa.
JW. Marszaek: Prawo prócz tegc a e, : gdy "-

:; .

cz Izby w ii >sek podobny poprze, trze -.-szcze. aby _ .

wiksze : zatwierdziam.

JW. Prezydujacy w Senacie: W dopenieniu prawa legc

zapytuj s. Izo. aby przez powstanie nastpujc kwesty
rozstrzygny : K t c jest zdania, aeby m y w w y d z i a I e

I j n y m o b r a i d w a I i. p o wsta r a c z y .

W s z v s c v p ) w s t a 1 i.

JW. Marszaek: > Upraszam , aby stosown de-

cyzyi Izo oddali si raczyli*.

. Leniu si arbitrów zada gosu
JW. Modliski: Kiedy po raz pierwszy mam}" )brad

1 tak cisym sekretem, wypada, aeby i pr t k 1 nie

>wadzony, a. bo. jeeli Izba da tego. aeby by pr - ny,

wypada nam jeszcze t kwesty rozstrzygn szyli : sk

czonycb bi lach m; zniszcz : r.v. i u: :..e
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JW. Marszaek: »Bdzie opiecztowany i dopiero póniej

i w waciwym czasie otworzony. Ma gos (JW, wirski)«.

JW. Swirski : »Gdy patryotyzmem i prawdziwem do kraju

przywizaniem powodowany kolega Wartski uczyni by wniosek,

aby wnij w postpowanie Naczelnego Wodza wskutku uchway
Izby Poselskiej, miaem szczcie by czonkiem Rady wojennej.

Byem jeden z tych, którzy, ile monoci, yczyli sobie, aby

Wódz Naczelny móg usprawiedliwi swoje postpowanie i na-

dal ufno nasz posiada. Wódz Naczelny nie okaza by do-

td w postpowaniu swojem adnych dotykalnych powodów
do nieufnoci, i jedynie przez patryotyzm i gorliwo mona
byo dostrzedz jakiego niejednoczesnego postpowania, i z tego

powodu i na tej gorliwoci oparty by wniosek JW. Niemo-

jowskiego. Gdy jednak powody te nie byy tak mocno przeko-

nywajce, aby cay kraj, wszyscy obywatele, onierze i za

granic sdzi std mogli, i byy suszne powody do zmie-

nienia Naczelnego Wodza, z tego powodu, mówi, yczyem
sobie, aeby Wódz Naczelny móg si usprawiedliwi. Gdy
nadto otwartem postpowaniem swojem Wódz Naczelny da
powód do spodziewania si. e nadal kampani t z pomyl-
nym dla nas skutkiem bdzie móg prowadzi, gdy obok tego

przypuci nas do tajemnic Rady wojennej, gdy powzite tam

wiadomoci posuy mogy za skazówk, czy podejrzenia te

byy uzasadnione i mogy mie miejsce, z niecierpliwoci

oczekiwaem skutków narady i zdawaem si tryumfowa, e
utrzymanie Wodza Naczelnego nie wystawi na szwank sprawy

publicznej ani w opinii, ani w realnoci. A!e gdy skutki Rady
wojennej powinny ju byy nastpi, gdy skutki te oparte byy
na faktach, których uchybienie zgub dla kraju zagraao,

i kiedy ju teraz postpowanie Naczelnego Wodza zaczyna

niewtpliwie przybiera cech szkodliwoci, odwaam si popiera

wniosek, aeby Izby weszy w cisy rozbiór postpo-
wania jego. Wniosek mój opieram na nastpujcych zasadach:

Stan nasz wojenny siy bojowej wynosi pidziesit kilka ty-

sicy bagnetów gotowych w polu do boju. Garnizony Pragi,

Modlina, Zamocia dostatecznie obsadzone, rezerwy do kilku-

nastu tysicy wynoszce. Na Radzie wojennej dwojaka rzecz

przedstawiona bya, albo z powodu, i dyplomacya zarczaa
nam, e do 7 wrzenia moemy by pewnymi interwencyi,
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poprzesta na prowadzeniu wojny odpornej, która przy

poczeniu wojsk Paszkiewicza z Riidigerem i Tostojem mo-

ga si ograniczy na samej Warszawie; to wybrawszy, wy-

padaoby do 60 tysicy ludzi, a do 10 lub 15 tysicy koni

ywi w Warszawie. Z tego pokazuje si, i nie brakowao
nam si do odparcia nieprzyjaciela. Interwencya, czyby bya
przysza czy nie, to byo wtpliwe, ale to byo pewne, e po

wysuchaniu raportów pod wzgldem zasobów ywnoci poka-

zao si, e wiele tysicy ludzi umaroby z godu wprzód,

nimby interwencya przysza. Z tego powodu rozumowano
dugo, e, gdyby wypadao wstrzyma si do 7 wrzenia i cze-

ka interwencyi, zatrzyma w Warszawie 15 do 16 tysicy

wojska byoby dostateczne; wic polecono Wodzowi Naczel-

nemu, aby ca armi wyprowadzi i pojedynczemu korpusowi

wyda bitw, a to tak nagle, aeby si nie poczy z adnym
innym: siy pojedynczego korpusu Paszkiewicza nie s tak

wielkie, i zawsze to samo uczyni jeszcze mona byo. Gdy
jednak mimo to Naczelny Wr

ódz tego nie zrobi, gdy Riidiger

si przeprawia, pokazuje si, i hypoteza, której unikalimy,

teraz z koniecznoci wypa moe, e samowolnie popychani

jestemy do zguby. Gdy nadto pomidzy jeneraami daje si
sysze, e przeciwko czterykro stu tysicom wojny prowadzi
nie mona, co jest wyranym sofizmatem, bo czterykro sto

tysicy stojce naprzeciwko 70 tysicom s wiksze, lecz 70 ty-

sicy w jednem miejscu równa si czterech kro stu tysicom
w rónych miejscach rozrzuconym, to wszystko zdaje si do-

wodzi ze chci, i gdy Wódz Naczelny takich rozumowa su-

cha, ufno Izb dla niego duej pozosta nie moe. Nie spo-

dziewam si, abym naduy ufnoci i sumienia Izb, gdy przed-

stawi nadal rodki nie gwatowne, a moe zaradzi mogce.
Panowie, wzilicie rewolucy na siebie, dalicie od obywa-
teli wielkich ofiar, wszyscy wszystko powicili. Macie cze-

ka na przeklstwa wnuków? Bdziecie usypia na krzesach

wtenczas, kiedy niedono prowadzi nas do zguby? Z tego

powodu powaam si przedstawi wniosek, który skadam
u laski«.

JW. Zwierkowski: »Jako czonek Rady wojennej przez was
do niej powoany, jako czonek Komisyi dyplomatycznej, do

gosu JW. Swirskiego musz dooy, jaka bya decyzya Rady
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wojennej, do której 11 Czonków z Izby Poselskiej, piciu

czonków Rzdu Narodowego, Wódz Naczelny i dziesiciu

jeneraów naleao. Kiedy przyszo rozbiera powody i drogi,

jakie w prowadzeniu dalszej wojny przyj mamy, siedmiu

jeneraów wprost si owiadczyo za stoczeniem bitwy z tych

samych powodów, jakie JW. wirski dopiero przytoczy; trzech

za, aby stawi miae czoo nieprzyjacielowi i przepdzi go

za Wis, poczem Naczelny Wódz powiedzia, i pójdzie wal-

czy. Decydowano nastpnie: przeciwko komu? Wikszo bya:

przeciwko Paszkiewiczowi. Dziaanie to miao si ogranicza

na szarpaniu armii Paszkiewicza i przeszkadzaniu mu, aby

si z adnym innym korpusem poczy nie móg. Zaleao to

od popiechu i aby kilkodniowe wstrzymywanie si nie naro-

bio trwogi, popiech nakazano, wojsko ruszyo. Lecz có si

dzieje? Oto Wódz Naczelny, odebrawszy przez komunikacye

dyplomatyczne depesze z Berlina i z Wiednia, z których wi-

dzc, i s od naszych ajentów przedstawienia wzgldem in-

terwencyi, która niezawodnie nastpi ma przed 15 wrzenia,

mniema, e to bdzie dostatecznym powodem do wstrzymania

decyzyi Rady wojennej. Zwoana znowu bya Komisya dyplo-

matyczna, na której, chocia byli ci sami czonkowie, którzy

si znajdowali na Radzie wojennej, jednake nie zasiadali jako

czonkowie Rady wojennej, tylko indywidualnie jako czonko-

wie Komisyi dyplomatycznej. Ci owiadczyli jednozgodnie, i
te korespondencye, te doniesienia nie zasuguj na tak wielk

wag, aeby dla nich plan Rady wojennej mia zosta zmie-

niony. To zrobio spónienie. Gdy jednak Wódz Naczelny nie

rozpocz dotd dziaania bd przeciwko Paszkiewiczowi,

bd przeciwko innemu jakiemu korpusowi; gdy, jak nam wia-

domo, korpus Riidigera ju si przeprawi i ju zagraa Woje-

wództwu Krakowskiemu, drugi za korpus zblia si do War-

szawy, a z trzeciej strony jest Warszawa zupenie odsoniona;

gdy widzimy, i Wódz Naczelny nie wypenia decyzyi przez

Rad wojenn przyjtej, to powoduje nas, aebymy, jako

stróe bezpieczestwa wasnoci narodowej wszystkich ziom-

ków, abymy czuwali nad wszelkiemi zdarzeniami, czynno-

ciami jakiejbd wadzy. Z tego powodu uwaalimy potrzeb

wniesienia projektu, który JW. wirski do laski zoy, abymy
czynnie dziaali, poniewa WT

ódz Naczelny kilka ju Rad wo-
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jennych zwoa, a przecie nic nie dziaa; kady za dzie,

kada chwila le uyta moe si do zguby naszej przyoy.
Wic upowanijmy kogo innego do dziaania i dopilnowania,

aeby decyzya Rady wojennej bya wykonana«.

JW. Chemicki: »Jako czonek teje samej Komisyi czyli

Rady wojennej nie bd powtarza tego, co przedemn mó-

wicy przytoczyli. Jednak jest mi bolesno, e kolega wirski w tym
momencie dopiero uznaje potrzeb, któr owiadczy. Gdyby

j by uzna w czasie obrad Rady wojennej, gdy j wielu jego

kolegów uczuo, moe nie bylibymy w tej smutnej ostate-

cznoci, w jakiej si dzisiaj znajdujemy. Gdybymy si byli

wówczas przekonali dobrze o przeszoci, byoby nam si wy-

stawio i przysze nieszczcie, ale wielu kolegów, którzy byli

czonkami Rady wojennej, raczej broni chcieli Naczelnego

Wodza, jak ledzi jego uchybienia. Z tego powodu sami sobie

win przypiszemy. Odgos publiczny, powszechne nieukonten-

towanie w wojsku wskazuj, e albo s ograniczone wiado-

moci wojenne Naczelnego Wodza, albo zemi chciami jest

powodowany, bo inaczej by nie moe; przeto usunicie jego

potrzebne jest koniecznie dla zaspokojenia ducha caej armii«.

Gosy: »Prosimy o odczytanie wniosku!«

JW. Wyk: »Byem take czonkiem Rady wojennej, lecz

nie mam nic doda do gosów przedemn mówicych, ani te
na gos JW. Chemickiego odpowiada nie bd. Delegacya

bowiem winna si bya ograniczy na tern, co nam instrukcya

wskazaa, i dopenilimy tego, co nam Izba polecia. Chc
tylko powiedzie, e kolega wirski wystawi nam troszek
rzecz nie tak jak jest, gdy nie 50 tysicy bagnetów do boju

mamy, ale 50 tysicy onierzy; to wypadao sprostowa«.
Gosy: »Chobymy 30 tysicy tylko mieli, te s dosta-

teczne, i nie powinnimy si zastrasza !«

JW. wirski: »Powiedziaem powody, dla których nie chcia-

em, aby obiedwie Izby jednostronny krok zrobiy. Powiedzia-

em, e chciaem znale usprawiedliwionym Naczelnego Wo-
dza, bo wiedziaem, ile oburzenia, namitnoci sprawi wniosek
wzgldem zmiany Rzdu. Gdy tutaj nie byo pewnych faktów,

na których opierajc si monaby si byo ustrzedz stronni-

ctwa, gdy wic wtpliwy móg by skutek, uwaaem, ibymy
tylko ufno byli osabili, a adnego rezultatu nie osignli.
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Te bvy powody, dla których chciaem, aeby Skrzynecki oka-

za si usprawiedliwionym, lecz nie powodowao mn adne
stronnictwo dla Skrzyneckiego«.

— Gosy: »Jestemy przekonani, znamy wirskiego!«

—

»Byem zawsze niepodlegym, jestem nim w tym mo-

mencie, tylko dobro Ojczyzny miaem na szczególnym celu,

dia tej jestem niewolnikiem, niczyim wicej nie jestem, swoim

nawet nie byem. Na ten zarzut nie zasuguj; widz tylko

w nim ch JW. Chemickiego, i to ju nie pierwszy raz,

ubierania mnie w podobn sukienk, do czego staraem si

nigdy nie da najmniejszego powodu: podobnego wniosku

o mnie nie godzio si czyni JW. Chemickiemu. W kocu
powiedziaem, e pooenie dzisiejsze jest wicej stanowcze,

e nie mona przesta na domysach, e wszystko powinno

by wyjanione, wtpliwoci wic adnej nie bdzie, i cokol-

wiek zrobimy, wrócona zostanie ufno w caym Narodzie

i uszanowanie nietylko w kraju, ale i za granic. Kto tak ra-

dzi, zapewnie nie radzi stronnie, bo wchodzi w czynnoci

przesze. Gdy Wódz Naczelny chcia, aeby odczyta zaskar-

enie na niego przez jeneraa Prdzyskiego zaniesione, chcia-

em, aby je jenera Prdzyski odczyta; wikszo bya prze-

ciwnego zdania, i nie byo czytane. Jestem niesprawiedliwie

oskarony «.

JW. Wiszniewski: »Musz przytoczy okolicznoci, które

pominite zostay. Przed decyzy Rady wojennej Wódz Na-

czelny zabra gos i owiadczy, i poszed na pobicie Rudi-

gera, ale kiedy ten nie chcia batalii stoczy, tylko go unika,

postanowi szuka nieprzyjaciela, t. j. Paszkiewicza i w tym
celu cign wojska. Tymczasem przybywszy do Warszawy,.

znalaz korespondency zagraniczn, nad któr gdy si zasta-

nowi, postanowi wstrzyma dziaania swoje przynajmniej do

czasu majcej nastpi interwencyi. Kiedy to wyrzek, ks. Czar-

toryski uczu si by skompromitowany i owiadczy, e po-

dug tego, co Wódz Naczelny powiedzia, zdawaby si mogo,
e ks. Czartoryski znosi si z Naczelnym Wodzem i e wspól-

nie z nim uradzi czeka rozstrzygnienia koca w Warszawie.

Owiadczy przytem, i nie by tego zdania, e korespondencji

tych nie uwaa za tak wane, aby mona czeka, i odwoa si
do tego, e od powrotu Naczelnego Wodza z wyprawy na Riidi-
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gera nic z nim nie mówi. Wódz Naczelny przyzna take, i
nic z ks. Czartoryskim nie mówi. Potem wniesiono, aby jene-

raowie decydowali, jak nadal postpi, aby w naradzie tej od

najmodszego kady zdanie swroje objawi, czy czeka w War-

szawie, czy bi, i kogo? Skoro to wniesiono. Wódz Naczelny

odezwa si, i najsurowiej poleca, aby bez jego rozkazu gby
nie otworzyli, na co ja sam powiedziaem, i Wódz Naczelny

nie ma prawa zakazywa objawienia zdania, e jeneraowie

ci nie po to przyszli, aby milczeli, ale aby wspólnie z innymi

radzili. Poparo to kilka gosów, i Wódz Naczelny musia ze-

zwoli na to, aby nastpnie otwierali swoje zdanie. Z pomidzy
tych jeden powiedzia, e jeeli przyjdzie nam si broni

w Warszawie, atwo wyrachowa mona nietylko dzie, ale

i godzin, w której podda si musimy, bo jeeli przyjdzie do

tego, e wojsko zamieni si w garnizon, to wynikn musi, i
wkrótce zostanie bez koni i bez artyleryi, i w takim razie caa
kawalerya, caa artylerya zniknie. To, co powiedziane byo
z pewnem przekonaniem i otwartoci, zwrócio uwag Naczel-

nego Wodza, i wtedy sucha zda dalszych. Wszystkich zda-

nia prócz dwóch, nie trzech, byy, eby bi Paszkiewicza, i to

natychmiast. Jedno z dwóch zda byo, aby bi bd Paszkie-

wicza, bd Riidigera; jedno za, aby bi, jeeli mona, a nie

bi, jeeli nie mona. Wtenczas Wódz Naczelny zabra gos
i owiadczy: »Gdy taka jest decyzya Rady, wypeni j, uyj
wszystkich rodków do zapalenia energii w wojsku, uyj
wszelkich rodków do skoncentrowania si, aby nieprzyjaciela

pobi, bd czuwa i nie myl, aebymy przegrali. Bd wal-

czy, skorocie tak zadecydowali, ale en deroute nigdy nie

pójd. Owiadczam, e jeeli mamy si da wybi na miejscu,

wicej nieprzyjació zginie. Id i wkrótce woli waszej dopeni«.
Tymczasem trzynacie dni upyno, nie widzimy adnego
skutku ani decyzyi Rady wojennej, ani przyrzeczenia Naczel-

nego Wodza«.

JW. Kasztelan Lewiski: »Zabieram gos celem zadania
objanienia jednej okolicznoci. Ksi Czartoryski owiadczy,
i nie mia adnej rozmowy z Naczelnym Wodzem. Naczelny

Wódz, przybywszy do Warszawy, zasign wiadomoci poli-

tycznej. Chc by objaniony, z jakiego róda jej zasign.
jeeli z ks. Czartoryskim nie mówi«.
Dyaryusz T. VI. 20
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Gosy: »Pan Horodyski komunikowa mu listy z zagra-

nicy nadesze!«

JW. Kasztelan Lewiski: »Uczyniem to pytanie, bo sdzi-

em z tego, co syszaem, i Wódz Naczelny ma swoje osobne

za granic stosunki«.

JW. Prezydujcy w Senacie: »Zdaje si, i nie wypada nam
zanadto w szczegóy si zapuszcza. Sprawiedliwa jest troskli-

wo Izb, aeby stan nieczynny rozpozna, t nieczynno woj-

ska naszego poruszy. Chcemy si przekona, co jest na prze-

szkodzie? Kto psuje, kto wstrzymuje dziaanie? Czy i mona
T

czy nie? Tu zdaje si nam chodzi o to, aby Izby przez osoby

godne zaufania naszego przekonay si na miejscu, jaki jest

stan rzeczy, czy wojsko trwa w chciach dobrych, czy Na-

czelny Wódz ma jakie przyczyny zatrzymywania si? Gaa
troskliwo ograniczy si powinna na tern, aby si Izby prze-

konay przez swoich umocowanych o tern wszystkiem i radziy

o tern. czego okolicznoci czasowe wymaga bd«.
Gosy: »Prosimy o odczytanie wniosku !«

JW. Dembowski: »Nie naleaem wprawdzie do tej Rady,

która poprzednio decyzy Izby postanowion zostaa, ale pó-

niej miaem udzia na zebraniu si Komisyi dyplomatycznej,

na której Wódz Naczelny objawi powody, dla jakich doznay
opónienia dziaania, decyzy Rady wojennej Naczelnemu Wo-
dzowi wskazane. Bdc wiadkiem komunikacyi powodów do

wezwania Komisyi dyplomatycznej, mam sobie za obowizek
niektóre okolicznoci pokrótce nadmieni. Nie bd usprawie-

dliwia Naczelnego Wodza, dlaczego nie rozpocz dotd dzia-

a wojennych, ale naley czowiekowi majcemu sumienie,,

aby wystawi rzecz, jak rzetelno kae. Nie mona mówi,
aby Wódz Naczelny mia szkodliwe zamiary, ze chci, lecz

szukajmy w ródle, czy Wódz Naczelny by w monoci, czy

mu nie stao co na przeszkodzie, aby zaczepne kroki rozpocz?
Do wykonania planu wypadao naprzód wszystkie nasze siy

skoncentrowa; z tych jedne byy pod Warszaw, drugie z in-

nej strony Warszawy przeszo mil 30 odlege; rozporzdzenia

wydane zostay, lecz zebranie si naszych nie mogo by dzie-

em jednej chwili. Wporód tego przysposobienia przyszed

przez komunikacy list z Berlina od jeneraa Flah(au)t, który

robi uwagi, zaklina, aby si nie wdawa w dziaania zaczepne,.
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miae i porywcze, aby nie ryzykowa si naszych na strat,

ale abymy si starali dotrzyma egzystency nasz de facto

najdalej do koca biecego miesica; e korespondencye, ne-

gocyacye pomidzy dworami s ju na tym stopniu, e nieza-

wodnie spodziewa si moemy, i w tym czasie nastpi tra-

ktaty zapewniajce nasz egzystency, ale wtenczas to dopiero

nastpi, kiedy jeszcze de facto gronymi bdziemy, co wsze-

lako zepsu moemy, jeeli na niepewny los nasze siy wysta-

wimy. Takie byy powody i patryotyczne chci, dla jakich

Wódz Naczelny nie dziaa, ale nie byy szkodliwe zamiary.

Ze na Komisy dyplomatyczn wezwa jeneraów, pochodzio

to std, i nieufny w siach swych chcia ich rady zasign.
Ja powiedziaem, i nie moemy decyzyi Rady wojennej od-

woa. Czyliby za fakta przywiedzione zasugiway na wiar,
zwaajc, e dyplomacya nic nam nie pomaga, e Komisye

o wanoci tych papierów decydowa nie mog, byem zdania,

aby kroki nieprzyjacielskie rozpocz. Wskutku tego Wódz
Naczelny owiadczy, e rozporzdzenia te osobne, te ruchy

wykonywane dlatego s potrzebne i opóniy jego dziaanie,

e w jednym punkcie rozwija si musia, poniewa przestrze

bya wielka, i e po zapadej decyzyi Komisyi dyplomatycznej,

która uznaa, e papiery te nie s tej wagi, by miay pierwsz
decyzy Rady wojennej usuwa, e oddala si do wojska i prosi

o naboestwa za tych, którzy wkrótce moe polegn. Do je-

dnego za z czonków Rzdu Narodowego wyrzek te sowa
aciskiego autora: »Moe wkrótce zwycizca, lub zwyciony;
jeeli zwyciony, to nieywy; pamitajcie o nowym wyborze

Naczelnego Wodza!« Gdy teraz rzeczy s w takim stanie, gdy

pokazuje si, e Wódz Naczelny, obowizany dopeni decyzyi

Rady wojennej, nie uczyni jej zadosy, zachodzi wic kwestya,

czyli móg dopeni, czyli te nie, mimo ca swoj gorliwo,

mimo ca swoj nauk? Widziaem si wczoraj z wojskowym
z gównej kwatery; owiadczy mi, e Wódz Naczelny po osta-

tniej konferencyi z Rad wojenn nie by ufnym w zdolnociach

swoich, nie uprzedza si, przypuci wszystkich jeneraów,

wezwa nawet tego, który tu w Warszawie najwicej szmeru

robi, aeby przyby i nalea do decyzyi caej Rady, czyli ma
rozpocz dalsze kroki, lub nie? Po zapadej decyzyi w Radzie

Wódz Naczelny spostrzeg nieprzyjaciela w pozycyi bardzo

20*
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warownej i przekona si, e zapadej decyzyi w aden sposób

wykona nie mona, bo chcc otwartem czoem natrze nie-

przyjaciela, wypadaoby ze 20 tysicy wojska naszego ryzyko-

wa. Poczem zdecydowano, i wypadao oszacowa Bolimów,

bo przy pierwszym popochu nie byoby punktu do oparcia

si. Wczoraj wic oszacowano Bolimów. Nie twierdz, aby

Wódz Naczelny dobrze zrobi, i decyzyi Rady walnej nie do-

peni; w tern, co zrobi, móg si pomyli, pomyka za ze chci

uwaan by nie moe. Jeeli si chcemy przekona, wyznaczmy
Rad. Pewny jestem, e nie masz midzy nami nikogo, któryby

dla Skrzyneckiego, Czartoryskiego, Lelewela, chcia Ojczyzn
powici. Kady z nas czyni wszystko, nie usuwa si ud adnej

ofiary. Nie mam innego celu, jak zbawienie Ojczyzny, ale je-

stem za tern, aby bez przekonania osób nie potpia, i dam,
aby to nastpio koniecznie«.

(Gosy): » Prosimy o odczytanie wniosku !«

JW. Marszaek; »Zdaje mi si, i najlepiej bdzie odczyta

wniosek JW. wirskiego, a ten przekona, e nie potpiamy
jeszcze Naczelnego Wodza, ale chcemy wywieci powody,

dlaczego Wódz Naczelny wskutek decyzyi Rady walnej dotd
nie rozpocz dziaania, i wtenczas stanowczo wyrzec. Zapra-

szam JW. Zwierkowskiego do odczytania wniosku«.

JW. Zwierkowski czyta:

»Niej podpisani Posowie i Deputowani Królestwa Pol-

skiego, zwaywszy, i Wódz Naczelny, pomimo decyzyi Rady

wojennej w d. 27 lipca w Rzdzie Narodowym odbytej, na

której zaczepne dziaanie przeciw nieprzyjacielowi zdecydowane

zostao, dotychczas tej decyzyi nie wykona, z obowizku czu-

wania nad dobrem kraju i w przekonaniu sumiennem, i sprawa

Narodu jest w niebezpieczestwie, wnosz, aby do gównej
kwatery wysan zostaa delegacya z dwóch czonków Rzdu
Narodowego przez Rzd wskazanych, dwóch -Senatorów i pi
ciu Czonków Izby Poselskiej przez Prezydujcego w Senacie

i Marszaka Izby Poselskiej wybranych zoon, któraby, zy-

skawszy od Sejmu obszerne penomocnictwo, rozpoznaa istotny

stan rzeczy i wedug okolicznoci naglcych:

1) na przypadek zoenia przez Wodza Naczelnego wa-
dzy, Zastpc jego zanominowaa,
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2) aby po zasignieniu Rady wojennej opinii, uznawszy

potrzeb; zmiany Wodza, take Zastpc mianowaa,

4) aby si porozumiaa z Rad wojenn wzgldem zmian

w uchwale z d. 24 stycznia oznaczajcych wadz Wodza Na-

czelnego i takowe Sejmowi przedstawia,

4) aby opini wojska wzgldem wyboru Naczelnego Wo-

dza wyrozumiaa,

5) nakoniec, aby z czynnoci swoich w jak najkrótszym

czasie zdaa Sejmowi raportco

JW. Marszaek: » Wniosek ten 19 Czonków Izby Poselskiej

podpisao « J
).

IW. wirski : »Z odczytanego wieo wniosku przez JW.

Zwierkowskiego przekonay si dostojne Izby, i tutaj nie jest

atak na osob jeneraa Skrzyneckiego, nie zarzut, e zdradzi,

tylko — e nie dopeni tego, co mu polecone byo z wiadomych

faktów, i e nie zapobieg rezultatom z tych faktów, sowem,

e tego nie uskuteczni, co mu Rada walna polecia, wskutku

czego pokazuje si, i naraa na szwank dobro publiczne. To

podajcy mieli na uwadze. Mogy by przeszkody, które mu
uskuteczni decyzyi Rady walnej nie dozwoliy. Ja sam zar-

czy mog, i jenera Skrzynecki nie zdradzi; móg si omyli,

ale aby omyka nie zaszkodzia krajowi, naszym jest obowi-

zkiem przeszkadza, aby omyki te nadal nie istniay. Te mog
by dowiedzione, albowiem czyn nie ley w myli jeneraa

Skrzyneckiego, ale w decyzyi Rady wojennej, a ta bya wyro-

zumowana. Jeeli myki te nastpiy, jest winny, dalej komen-

derowa nie moe, boby przez te omyki kraj zgubi. Zasada

jest wiadoma; podane rodki nie s gwatowne, i przedstawione

wam jest to, co do sumienia waszego trafi powinno, albowiem

Ojczyzna prosi o ratunek nie przeciwko zdradzie, ale przeciwko

nieudolnoci
Gosy: »Prosimy o odczytanie jeszcze raz podanego

wniosku !«

f
. Marszaek, odczytawszy jeszcze raz wniosek, doda:

*) Ignacy Starzyski. Teodor Morawski. Wojciech Chodecki. Antoni

Plichta. Brinken. Fra. Trzciski. Bon. Niemojowski. Zwierkowski. Stan.

Worcell. Wincenty Tyszkiewicz. Kan. Tymowski. Biernacki. wirski. Sza-

niecki. Grabczewski. Lutostaski. Hen.Nakwaski. Morzkowski. Olizar. [P. W.].
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»Wskutku tego wniosku uoony zosta nastpujcy projekt do

uchway. Odczytam go Izbom, bo odczytany przy wrniosku

rzuci moe wiato na rzecz ca. (Czyta):

»Izba Senatorska i Poselska w chwili, w której walka

z nieprzyjacielem o losie Ojczyzny stanowi moe, Sejm Kró-

lestwa Polskiego, powodowany troskliwoci o dobro kraju,

uchwali i stanowi co nastpuje:

Art. 1. Niezwocznie wysan bdzie do gównej kwatery

Wodza Naczelnego Delegacya zoona z dwóch czonków Rzdu
Narodowego, przez Rzd wskazanych, z dwóch Senatorów

i piciu Czonków Izby Poselskiej przez Prezydujcego w Se-

nacie i Marszaka Izby Poselskiej wyznaczonych.

Art. 2. Delegacya powyszym artykuem oznaczona otrzy-

muje niniejsz uchwa nieograniczone penomocnictwo rozpo-

znania istotnego stanu rzeczy na linii bojowej, zarzdzenia

zmiany Wodza, nominowania jego Zastpcy i ustanowienia

tego wszystkiego, co w obecnem pooeniu za zbawienne dla

dobra Ojczyzny uzna.

Art, 3. Gdyby Delegacya zmian Wodza Naczelnego za

potrzebn uznaa, natenczas za porozumieniem si z Rad
wojenn w tym celu zwToan zasignie jej zdania wTzgldem
zmian uchway z d. 24 stycznia wadz Wodza Naczelnego

oznaczajcej i wzgldem wyboru nowego Wodza zaufanie woj-

ska posiadajcego.

Art. 4. Delegacya w czasie ile by moe najkrótszym

zda Sejmowi stosowny raport.

Art. 5. Wykonanie niniejszej uchway Rzdowr
i Narodo-

wemu, Prezydujcemu w Senacie i Marszakowi Izby Poselskiej,

w czem do kogo naley, poleca si«.

IW. widziski : »Z wniosku syszanego, lubo nieobecny

przy naradach waszych, przekonywam si, jak wane s za-

rzuty przeciwko postpowaniu Naczelnego Wodza, lecz wia-

domo z drugiej strony, e polecenia i plany nie dane na miej-

scu, w którem wykona si maj, ulega mog zmianie. Nie

mog si przekona, czyli odstpienie od planów, zarzucone

Naczelnemu Wodzowi, nastpio rozmylnie, czyli te z przy-

czyn miejscowoci. Przynajmniej póki moralnego przewiad-

czenia o tern mie nie bdziemy, krok ten, jaki teraz przesi-

bierzemy, byby zanadto daleko posunity: bo przypumy, i
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wypadnie zmieni Naczelnego Wodza; jeeli wysana Delegacya,

przekonawszy si o powodach, uzna za potrzeb zmieni Na-

czelnego Wodza, rozumiem, i byoby naj waciwiej, aby jak

najspieszniej wrócia i wtenczas nie Delegacya, ale aeby cay
Sejm stanowia.

JW. Grbczewski : »Nie zgadzam si z gosem dopiero co

przedemn mówicego. Rzecz jest tak wana i naga, i naj-

mniejszej zwoki nie cierpi. Jeeli pooymy zaufanie w osobach

delegowanych do ocenienia przyczyn zwoki i nastpi std
mogcej szkodliwoci, czemu nie mamy pooy w nich zau-

fania, aby i zmian Wodza zarzdzili ?«

JW. Jeowicki: »Popierajc zdanie szanownego kolegi prze-

demn mówicego, mam honor owiadczy, i si nie zgadzam
z koleg Opoczyskim. Jeeli potrzeba rozpoznania stanu wo-

jennego jest konieczn, wic i plenipotencya jest konieczna.

Wszak kiedy spuszczamy si na charakter osób delegowanych,

mona by pewnym, i si osobistoci uwodzi nie bd. Je-

eli przekonaj si, e Wódz Naczelny zbawiennie dziaa po-

mimo, e bitwy nie stoczy i planów walnej Rady nie wyko-
na, w niczem wadzy jego nie narusz. Jeeli za pobdzi,
to zapewne mocno pobdzi, a wic nie bdzie czasu wraca
do Warszawy. A zatem jestem zdania, aeby osoby delego-

wane miay penomocnictwo nieograniczone. Mam jeszcze kilka

uwag do uczynienia, które przy szczegóowym rozbiorze arty-

kuów uczyni«.

JW. Kasztelan Nakwaski: -Proponuj, abymy z czonków
Rzdu Narodowego wybrali ks. Czartoryskiego i Wincentego

Niemojowskiego. Dlaczego wybór ten mamy zostawia Rzdowi
Narodowemu, kiedy sami wybra moemy ?«

JW. Malinowski: »W tak naglcych okolicznociach, jak-

kolwiek przyczyny mog by niewinne, lecz kiedy skutki szko-

dliwe, tam mona usprawiedliwia przyczyny, ale nie naley
zaniedbywa rodków stanowczych do zapobieenia niebezpie-

czestwu grocemu. Std wnosz, e jeliby przypuci mona,
jeeliby byo to nieszczsne przekonanie, i Wódz Naczelny

ufno wojska utraci, lepiej t wadz poruczy wiksz po-

siadajcemu, albowiem ufno Narodu powróci po pierwszem

zwycistwie, ale bez ufnoci wojska zwycistwa odnie nie-
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podobna. Jestem zdania, aeby Delegacya ta bya upowaniona

do zaprowadzenia zmiany«.

JW. Marszaek: »Tem bardziej popieram wniosek, aby De-

legacya z Izb poczonych i z Rzdu Narodowego wybrana

bya z penomocnictwem nieograniczonem, bo gdyby tylko

miaa sobie udzielon moc wejrzenia w stan rzeczy i dopiero

nam przedstawienia caego pooenia, odnoszc si do decyzyi

naszej, jakie nieszczsne std wyniknyby skutki! Oto Rada

tak liczna nie moe by tajna, i wojskoby si o jej decyzyi

dowiedziao, nimby takow zatwierdziy Izby: niecheby jeszcze

taki by wypadek, i pokae si potrzeba zmiany Naczelnego

Wodza: nimby wrócia do Warszawy Delegacya, wiadomo
ta mogaby doj do nieprzyjaciela wprzód, nimby przez nas

Zastpca by mianowany; wojsko wic wobec Moskali byoby
bez Wodza. Jaki std skutek mógby wynikn, kady z nas

atwo przewidzie zdoa«.

JW. Slaski: »Lubo nie dziel zdania kolegi wnoszcego,

aby po zdaniu sprawy przez Komisye, Izby przystpiy do roz-

strzygnienia kwestyi, czyli zmiana Naczelnego Wodza jest po-

trzebna, lub nie, wszelako nie mog si zupenie przychyli

do uwagi JW. Malinowskiego, który utrzymywa, jakoby Wódz
Naczelny straci zupene zaufanie«.

— Glosy: »JW. Malinowski wyrazi si w sposób: i
jeeli jest przekonanie, e Wódz Naczelny utraci zaufanie?^ —

»Kiedy tak jest, zgadzam si z JW. Malinowskim i sdz,
i nie chcemy zmieni Naczelnego Wodza, ale chcemy, aby

spraw Ojczyzny dobrze prowadzi. Nie zdaje mi si take,

aby Zastpca móg zupenie odpowiedzie potrzebom, w jakich

si znajdujemy. Te same powody mog by przeciwTko Zastpcy,

które s przeciwko Naczelnemu Wodzowi, a std sprawa na-

rodowa byaby bez koca na szwank naraana. Mniemabym,
i zamiast posyania tej deputacyi, abymy raczej raz stano-

wczo do róda poszli, abymy si przekonali, i wyczenie
Naczelnego Wodza z pod przewagi Rzdu, a tern samem od-

dalenie tej jednoci w dziaaniach, jaka by powinna, caego

zego s przyczyn. Mniemam, e zaprowadzenie i nadanie

wadzy j e d n emu nad wojskiem, Wodzem, si wykonawcz
i poczenie tego wszystkiego w jednej osobie, to tylko jedno

potrafi zapobiedz nieszczciu. Rzymianie w podobnych oko-
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licznociach mianowali dyktatora: nie jestem za nim, bo smutne
mamy dowiadczenie z czasów dyktatury, ale mam przekonanie,

e pod bokiem Izb sejmujcych moglibymy pooy zaufanie

nasze w tym jednym, który ju przekona istniejce Izby i za

którym jest opinia caego Narodu, e ma wszystkie przymioty

potrzebne i zdolnoci odpowiednie do prowadzenia tej caej

machiny. Jemu powierzmy wadz mianowania Naczelnego

Wodza i kierowania ca tak wan spraw zbawienia Ojczy-

zny; on najlepiej temu oczekiwaniu odpowie, Nie szukajmy

go daleko: tym jednym jest nasz Marszaek. Jego promy, jego

upowanijmy do ratowania Ojczyzny. Izby niech sobie zosta-

wi prawo cofnicia tej wadzy, jeeli im si zdawa bdzie.

Mniemam, e ten jest jeden rodek ratowania Ojczyzny. On
jeden wszystko zrczniej prowadzi potrafi, on bezwtpienia
zrobi szczliwszy wybór, jak wysa si majca Delegacya

w zanominowaniu Zastpcy, który z powodu nieufnoci nie-

dugo postawi nas moe w tern samem pooeniu, w jakiem

dzisiaj jestemy «.

Gosy: » Zgoda !«

JW. Marszaek: »Jest to kwestya osobista, na któr musz
odpowiedzie. Mimo caej wdzicznoci mojej, jak wyrazi
musz JW. lskiemu za tak askawe, cho przesadzone,

o zdolnociach moich wyobraenie, czuj gboko, i bybym
niegodny zaufania Izb, gdybym móg na chwil przypuci
myl podjcia si tego, do czego mnie powouje. Nie mona
tu tych zupenie odrbnych kwestyi razem miesza. Pooy-
limy zaufanie w Rzdzie Narodowym; osdzilimy go za do-

sy sprysty nawet wtenczas, kiedy mielimy wszystkie woje-

wództwa. Teraz zakres dziaa Rzdu jest tak szczupy, e
gdyby nawet Rzd z piciu nie by najwaciwszy, dziby by
dostateczny, bo dziaania jego ledwie o kilka mil sigaj. Ma-

teryi tej przeto w obecnej chwili nie wypada nam si dotyka.
Wracajc za do drugiej czci gosu JW. lskiego, i Zastpca
nie potrafi zyska wikszego zaufania jak Wódz Naczelny,

zdaje mi si, i JW. lski nie przej si zupenie duchem
tej uchway. Mianowany przez Delegacy bdzie Zastpc do-

póty tylko, dopóki przez Izby potwierdzony nie bdzie, i cho
wskutku Rady pokae si, i wadza ta ma by jednemu, czy

dwom, czy wicej osobom powierzona, zawsze jednak Delega-
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cya ta tymczasem tylko postanowi. Przypuszczam nawet, e
my, jako osoby cywilne, nie mamy tych znajomoci i nie mo-

emy w tej mierze tak miao wyrzec, jak Rada wojenna, która

spoinie z Delegacy przekona si, czy ma by jeden Wódz Na-

czelny, czyli te wadz t pomidzy kilku podzieli korzystniej.

Zdaje si, i Izby poczone bd tego samego co i ja zdania,

i aby nie przedua czasu, przystpmy do szczegóowego roz-

bioru artykuów, w których zapewne lekkie tylko zmiany za-

prowadzone zostan. A naprzód rozstrzygnijmy t kwesty:

Kto jest za przyjciem zasady, powsta raczy«.

— Wszyscy powstali. —
» Przystpuj do odczytania wstpu. We wstpie moe

przyjmiemy zwyczajn ju form i zamiast: uchwali i sta-

nowi co nastpuje—jak tam jest powiedziane, zgodz si

zapewne Izby na wyraenie: uchwaliy i uchwalaj co

nastpuje — i w tym razie wstp tak brzmie bdzie:

»Izba Senatorska i Izba Poselska w chwili,

w której walka z n i e p rzyj acielem olosie Ojczyzny
stanowi moe, powodowane troskliwoci o do-

bro kraju, uchwaliy i uchwalaj co nastpuje:«
— Gosy: »Zgoda! zgoda !« —
»Nastpnie odczytuj art. 1. »Niezwócznie wysana b-

dzie do gównej kwatery Naczelnego Wodza Delegacy zo-

ona z dwóch czonków Rzdu Narodowego przez Rzd wska-

zanych . ..«

»Co do tego ustpu JW. Nakwa ki uczyni wniosek,

aby Izby wyznaczyy czonków Rzdu: ksicia Czartoryskiego

i Wincentego Niemojowskiego. Kto popiera ten wT niosek

powsta raczy «.

— Wszyscy powstali. —
»A wic stosownie do przyjtego przez Izby wniosku

ustp ten takiej zmianie ulegnie:

»Art. 1. Niezwocznie wysana bdzie do gównej
kwatery Naczelnego Wodza Delegacy, zoona
z dwóch czonków Rzdu Narodowego, t. j. z JO.

K s. Czartoryskiego, Prezesa i J W. Wincentego
Niemojowskiego, jednomylnoci Izb wybra-
li y ch«.

— Gosy: » Zgoda! zgoda !« —
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»Dalszy ustp art. 1-szego: >>...Z dwóch Senatorów i piciu

Czonków Izby Poselskiej przez Prezydujcego w Senacie

i Marszaka Izby Poselskiej wyznaczonych^.

JW. Kasztelan Biekowski: »Co do tego ustpu propono-

wabym nastpujc zmian, zamiast: z dwóch Senatorów

i piciu Czonków Izby Poselskiej przez Prezydujcego w Se-

nacie i Marszaka Izby Poselskiej wyznaczonych — aby powie-

dziane byo: z dwóch Senatorów przez Prezydujcego w Se-

nacie i piciu Czonków Izby Poselskiej przez Marszaka Izby

Poselskiej wyznaczy si majcych«.

JW. Marszaek: »Czy zgadzaj si Izby na t zmian ?«

— » Zgoda! zgoda !«

»A zatem stosownie do zmian zaprowadzonych takiej

osnowy bdzie art. 1: »Niezwocznie wysana bdzie
do gównej kwatery Wodza Naczelnego Delegacya,
zoona z dwóch czonków Rzdu Narodowego, t. j.

JO. ks. Czartoryskiego, Prezesa, i J W. Wincentego
N i e m o j o w s k i e g o, jednomylnoci Izb wybranych,
z dwóch Senatorów przez Prezydujcego w Sena-
cie i piciu Czonków z Izby Poselskiej przez
Marszaka Izby Poselskiej wyznaczy si ma-
jcychcc

— »Zgoda! zgoda!« —
»Chocia Izba tak zredagowany art. 1-szy jednomylnoci

przyja, jednakowo niech mi wolno bdzie zrobi nastpujc
uwag. Tak mnie, jak i JW. Wojewodzie Prezydujcemu, tru-

dno jest zrobi taki wybór, któryby móg yczeniom Izb obu-

ciwóch dogodzi«.
— Gosy: » Prosimy, aby tak Prezydujcy w Senacie,

jako te Marszaek Izby Poselskiej, sami ten wybór zrobili!« —
» Dlatego bybym zdania, i toby nam wiele czasu nie

zabrao, aby Izby przez absolutn wikszo wybór ten zro-

biy «.

Gosy: »Spuszczamy si na JW. Marszaka !«

JW. Godebski : »Ile przekonywaem si z dotychczasowych

obrad, wszyscy Czonkowie Izb obudwóch byli za wnioskiem;

wszyscy uznali gwatowno potrzeby i okolicznoci; wszystkim

znane s a nadto i duch obywatelski, i patryotyzm, i zasugi

JW. Marszaka, który w najburzliwszych czasach umia Izbie
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przewodniczy, abymy nie mieli przekonania, e wybór, jaki

zrobi, bdzie taki, i si do niego wszyscy przychylimy, albo-

wiem moemy by pewni, i zawsze bdzie dobry. Wszyscy

Ojczyzn kochamy i nie mamy innego celu, jak jej zbauT ienie«.

JW. Karkowski: » Promy jeszcze JW. Marszaka, aby by
w liczbie tych, których do tej Delegacyi wybierze«.

Gosy: »Prosimy! prosimy! prosimy !«

JW. Marszaek: ^Jakkolwiek bardzo zaszczytnem jest dla

mnie to wielkie zaufanie Izby, z wielu jednak powodów niech

mi wolno bdzie wyczy si i od tej posugi. Jako Marszaek

nie mog si na chwil oddali od obradujcego grona, chyba

musiabym prosi Izb o zupene uwolnienie mnie od obo-

wizku, jaki teraz sprawuj, i zanominowanie innego w miej-

sce moje: wtenczas jako Pose piotrkowski, ale nie jako Mar-

szaek, z przyjemnoci wypeni wol Izby. Powtarzam, e
jako Marszakowi nie wypada mi si ani na chwil ze stolicy

oddala((.

Gosy: »Onstpujemy !«

JW. Kasztelan Olizar: »czc gos mój z gosem JW. Go-

debskiego, to jeszcze dodaj, abymy bezdyskusyi prosili JJWW.
Prezydujcego w Senacie i Marszaka, iby jak najprdzej do

wyborów przystpi raczyli«.

JW. Marszaek: »Skoro Izba Poselska raczya ten wybór
mi powierzy, nim do niego przystpi, chciabym jeszcze ten

warunek pooy, aeby po wymienieniu wyznaczonych prze-

zemnie czonków Delegacyi wolno mi byo zapyta si, czy

Izba ten mój cay wybór, nie przechodzc go przez szczegóy,

potwierdza, lub nie«.

— Gosy: »Na adne warunki nie pozwalamy !« —
»Gdyby nie byo wikszoci za tymi picioma razem wzi-

tymi, nie obrazi to niczyjej mioci wasnej, a wtenczas bdzie
moga sama Izba przystpi do nowego wyboru szczegóowego

absolutn wikszoci^.
Gosy: »Nie! nie! nie zgadzamy si!«

JW. wirski: »Przedmiot tak jest delikatny, iby si nikt

tej kwesty i przez szacunek dla JW. Marszaka nie poway
rozstrzv ga«.

JW. Kasztelan Lewiski: »Najwysz ufno przywizan
do osoby JW. Marszaka czujemy wszyscy; jednak gdy Dele-



— 317 —

gacya ta ma dziaa w zastpstwie caego Sejmu, nominacye

nie mog ani od Prezydujcego w Senacie, ani od Marszaka
Izby Poselskiej pochód zi«.

JW. Wojewoda Wodziski: »Nie zgadzam si ze zda-

niem Senatora Kasztelana Lewiskiego. Izba Poselska wynu-

rzya prawdziwie szlachetne uczucia wzgldem zaufania w JW.
Marszaku, ze mu powierzya ten wybór, i moe by zupenie

pewn, e wybór ten bdzie lepszy, anieli gdyby sama nim
si zaja. My równie, Senatorowie, moemy si spuci na

na JW. Wojewod Prezydujcego, e wybór, jaki uczyni, od-

powie oczekiwaniu naszemu. Zdaje si, i niema potrzeby duej
nad tern dyskutowa^.

JW. Prezydujcy w Senacie (Wojewoda Micha Kochanowski):

»JW. Marszaek przez zwyk delikatno i szacunek dia Izby

Poselskiej nie chcia uywa tej prerogatywy, któr mu Izba

nadawaa. Ja sam w tern samem pooeniu jestem i nie mog
przystpi do tego wyboru«.

— Gosy: »Wszyscy prosimy !« —
»Tem bardziej, gdy syszaem w gosie kolegi Lewi-

skiego, i jest przeciwnego zdania, nie mog w aden sposób

przyj tego na siebie, kiedy Senat zdaje si nie pokada
ufnoci w tych, którychbym ja wybra«.

JW. Gostkowski : »Atrybueye majcej si wybra dzisiaj

Delegacyi s daleko waniejsze, jak tej, któr wezwalimy
byli do Rady wojennej: tam wybrano po jednym z kadego
województwa, tu wybra mamy tylko piciu. Mojem zdaniem,

aby i w tej deputacyi kade województwo miao swego Re-

prezentanta «.

Gosy: »Ju przyjlimy, aby byo piciu !«

JW. Godehski: »Sami, dostojni panowie, uznalicie wano
pobudek do pooenia tego zaufania w Prezydujcym w Se-

nacie i w Marszaku. Okolicznoci s naglce, a Prezydujcy

w Senacie i Marszaek zbyt zaufanie nasze posiadaj, abymy
przypuci mogli, iby osoby przez nich wybrane poledniejsze

byy od tych, które sami wybierzemy «.

Gosy: » Prosimy o wotowanie!«

JW. Marszaek: »K to jest zdania, aeby J W. Prezy-
dujcy w Senacie i Marszaek Izby Poselskiej
czonków Delegacyi wybierali, powsta raczy
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— Wszyscy powstali. —
JW. Woowski: »Tam, gdzie s osoby, poniewa trafi si

mog przeszkody, niedozwalajce dopeni im woonych na

nich obowizków, wypadaoby, aby Izby na ten nadzwyczajny

przypadek co ustanowiy«.

Gosy: »Marszakowi powierzylimy wybór piciu, w ta-

kim przypadku Marszaek moe sam od siebie zanominowa!«
IW. Marszaek: »A wic w tym artykule po wyrazach:

dwóch Senatorów przez Prezydujcego w Senacie i piciu

Czonków Izby Poselskiej przez Marszaka Izby Poselskiej —
zamieszcz si imiona tych, których tak JW. Prezydujcy, jako

te i ja wybierzemy«.

JW. wirski : »Ani JW. Prezydujcy w Senacie, ani Mar-

szaek nie mog mianowa, tylko na mocy tej uchway, a uchwaa
jeszcze przez Izby przyjta nie jest«.

JW. Marszaek: »A wic po przyjciu uchway wybór

uczyni. Teraz odczytam art. 2. »Delegacya, powyszym arty-

kuem oznaczona, otrzymuje niniejsz uchwa nieograniczone

penomocnictwo rozpoznania istotnego stanu rzeczy na linii

bojowej i zarzdzenia zmiany Wodza, nominowania jego Za-

stpcy i ustanowienia tego wszystkiego, co w obecnem poo-

eniu za zbawienne dla dobra Ojczyzny uzna«.

JW. Wyk: » Wypadaoby redakcy tego artykuu w ten

sposób zmieni: bd zarzdzenia zmiany Wodza
i nominowania jego Zastpcy, bd ustanowienia
teffo wszystkiego itd. — bo bez tego zdawaoby si,

jakoby Delegacyi tej koniecznie nakazane byo, aby to usku-

teczniam.

JW. Woowski: »Mnie si za zdaje, e w miejscu zapro-

ponowanej przez JW. Wyka poprawki dosyby byo na po-

cztku powiedzie: gdyby tego potrzeba wymagaa«.
Kilka gosów: » Lepiej jest: a nawet w razie po-

trze b y«.

JW. Marszaek: »Czy Izby zgadzaj si na t poprawk ?«

— » Zgoda! zgoda !«

»A zatem artyku ten bdzie brzmia jak nastpuje:

»(Art. 2.) Delegacya powyszym artykuem
oznaczona otrzymuje niniejsz uchwa nieogra-
niczone penomocnictwo rozpoznania istotnego
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stanu rzeczy na linii bojowej, a nawet w razie po-

trzeby zarzdzenia zmiany Wodza, nominowania
jego Zastpcy i ustanowienia tego wszystkiego, co

w obecnem pooeniu za zbawienne dla dobra Oj-

czyzny u z n a«.

Gosy: »Zgoda! bardzo dobrze!«

JW. Marszaek: »Gdy nikt. przeciwko redakcyi artykuu

mówi nie zamierza, uwaam go jako przyjty jednomylnoci...

«

— Gosy: »Jednomylnoci!« —
»...i przystpuj do odczytania art. 3. »Gdyby Delegacya

zmian Wodza Naczelnego za potrzebn uznaa, natenczas za

porozumieniem si z Rad wojenn w tym celu zwoan za-

signie jej zdania wzgldem zmian uchway z d. 24 stycznia

wadz Wodza Naczelnego oznaczajcej i wzgldem wyboru
nowego Wodza zaufanie wojska posiadajcego«.

JW. Jeowicki : »Co do Zastpcy chciabym by objaniony,

czy ma mie wadz dotd Naczelnemu Wrodzowi suc ?«

JW. Marszaek: »Zupenie t sam, dopóki Sejm nie zmieni

uchway stanowicej Naczelnego Wodza i jego atrybucye«.

JW. Chemicki : » Rozumiem, e mógby by uczyniony do-

datek co do zmiany atrybucyi Zastpcy suy majcych«.

JW. Marszaek: »Aeby unikn wtpliwoci, monaby doda,
i wybrany Zastpca bdzie uywa atrybucyi Naczelnego Wodza«.

JW. wJdzski: »Uchwaa to przewidziaam.

JW. Biernacki: »To samo si rozumie w samym tym wy-

razie: Z ast pca«.

JW. Jaboski: »Sdz, e Delegacya, któr wyznaczy
mamy, najpierwej si zaj powinna zebraniem Rady wojennej

i za pomoc jej rozpozna dopiero stan rzeczy, a zatem artyku

ten powinien si zaczyna od tego, e: Delegacya zwoa
ma naprzód Rad wojenn «.

JW. Godebski: »Nie mog dzieli zdania JW. Jaboskiego.

Dajemy Delegacyi tej zupene penomocnictwo; ona na miejscu

najlepiej rozpozna, jak jej postpi naley. Nie co do tego gos
zabraem, ale co do wykazania rónicy, jaka jest midzy teraz

wybra si majc Delegacya, a Rad wojenn. Zdaje si, i
Delegacya nasza nie moe przystpi do wyboru Naczelnego

Wodza, tylko za porozumieniem si z Rad wojenn, ale eby
wzgldem zaprowadzenia zmiany uchway, stanowicej atry-
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bucye Naczelnego Wodza, znosi si miaa z Rad wojenn,

tego nie widz potrzeby. Rozumiem, e, gdyby uznaa potrzeb

zaprowadzenia jakiejkolwiek bd zmiany w teje uchwale,

z samego polecenia, jakie jej dajemy, suy jej prawo do tego.

Zatem sdz, i powinno by pooone: e w razie, gdyby

uznaa potrzeb zmiany Naczelnego Wodza, winna si poro-

zumie z Rad wojenn; co si za tyczy zmiany uchway, sama
przez si uskuteczni to moe«.

Gosy: »Nie mona! nie zaradzamy si na to!«

JW. Konstanty Witkowski: »Jeeli bdzie uznana potrzeba

zmiany Naczelnego Wodza i ustanowienia Zastpcy, jeeli ten

Zastpca zacznie ju uywa atrybucyi Naczelnego Wodza,
byaby delikatna materya zmienia mu j póniej. Sdzibym
zatem, aby Delegacya ta za zniesieniem si z Rad wojenn
sama potrzebne zmiany przed zanominowaniem Zastpcy za-

prowadziam
Gosy: »Suszna uwaga!«

JW. Kasztelan Wyk: »Jedna tutaj wana okoliczno po-

minita zostaa. Wikszo gosów powinna w tej naradzie

decydowa. Upraszam o wpisanie tego dodatku: e Delega-
cya wikszoci gosów stanowi bdzie «.

— Gosy: »Sprawiedliwie!«

»Co do zmian uchway stanowicej atrybucye Naczelnego

Wodza nie wiem, czemuby si Delegacya nie moga odnie
do Sejmu«.

JW. Worcell: »Chciaem tylko tyle powiedzie, i zasi-

gnienie zdania Rady wojennej wzgldem zmiany atrybucyi

Naczelnego Wodza byoby zasignieniem zdania zupenie

sprzecznego. Moemy si spodziewa, i Rada wojenna nie zgo-

dzi si nigdy na adn zmian. Tu jest potrzeba nie zewntrzna,
ale polityczna, wewntrzna, z natury ludzkiej czerpana. Uchwaa
stanowica atrybucye Naczelnego Wodza jest wysza nad wszel-

kie zdolnoci. Nie Skrzyneckiego powinnimy obwinia, po-

wiedzmy poprostu nie jego, ale wadz jego, bo ta bya zbyt

wielka. Ten zbytek wadzy jego nie moe czu wojsko, ale my
j czujemy; zatem my powinnimy stanowi, nie Rada wojenna,

bo ta zawsze powie, e nie«.

JW. Marszaek: » Od powiadajc na wniosek JW. Worcella,

niech mi bdzie wolno zwróci jego uwag na to, e wojsko
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nasze skada si z Polaków, nie najemników, e jest wojskiem

obywatelskiem, na którego zdanie spuci si mona, i które

nie ma adnych osobistych widoków'. Druga uwaga, e czon-

kowie Rady wiedz, i nie wszyscy bd Naczelnymi Wodzami,
tylko jeden z nich; zatem gdyby wiedzieli, i nadanie Zastpcy

tyche samych atrybucyi, jakie Wódz Naczelny posiada,

uszczerbek dla kraju przyniesie, ich dziaalno krpujc zbyt

wielk wadz, zapewne nie chcieliby, aeby j przyszy Wódz
posiada«.

JW. Woowski: »Do gosu JW. Marszaka chc doda to,

e, gdyby nawet, jak rozumuje JW. Worcell, Delegacya ta

uznaa, e bynajmniej nie trzeba zmian adnych zaprowadza,

owiadczenie to nie byoby i tak obowizujce nas, bo do nas

naley zaprowadzi zmiany, jeeli uznamy ich potrzeb, a od

nich tylko rady zasigamy «.

JW. Kasztelan Bronikowski: »Okoliczno dzisiejsz przy-

równa mona do cholerycznej choroby; im wiksze jest nie-

bezpieczestwo, tern prdszego zaradzenia wymaga. Idzie tu

o deputacy, a my nad szczegóami radzimy. Zaklinam was
na mio Boga, na mio Ojczyzny, na pozostae rodziny,

abymy przyspieszyli ten koniec. Albo dzi, albo nigdy. Chwal
te dodatki, te ujmy, te poprawy, ale nie o to rzecz idzie.

Zaklinam was, abymy jak najprdzej przystpili do koca«.

JW. Marszaek: »Odczytuj art. 3: »Gdyby Delegacya
zmian Naczelnego Wodza za potrzebn uznaa,
natenczas za porozumieniem si z Rad wojenn
w tym celu zwoan zasig nie jej zdania wzgl-
dem zmian uchway z d. 24 stycznia [r. b.] wadz
Wodza Naczelnego oznaczajcej i wzgldem wy-
boru nowego Wodza, zaufanie wojska posiada-

j c e g o «

.

— Gosy: »Zgoda! zgoda!« —
»Gdy nikt nie zabiera gosu przeciwko artykuowi 3 mu,

wic bdzie uwaany za przyjty jednomylnoci, i przyst-

puj do odczytania art. 4-go: »Delegacya ta we wszystkich

przedmiotach jej poruczonych wikszoci gosów stanowi
bdzie«.

Kilka gosów: »Kto prezydowa bdzie w tej Radzie?«

JW. Marszaek: "Najstarszy wojewoda«.

Dyaryusz T. VI. 21
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JW. Luniewski: »W razie równoci gosów, co si zdarzy

moe, jeeli który z czonków majcych mie udzia w tej

Radzie zasabnie, kto bdzie rozstrzyga ?«

JW. Chemicki: »Co do tej kwestyi rozumiabym, i JW.
Marszakowi suy prawo zanominowania nowego zastpcy«.

JW. Marszaek: »Mnie si zdaje, i, stosownie do wniosku

JW. Lunie wskiego, naj waciwiej bdzie doda w tym pro-

jekcie w nastpujcej osnowie dodatek do art. 4-go:

»P rezydujcym w Delegacyi bdzie Prezes
Rzdu, w razie równoci zda los rozstrzygnie,
który z czonków gos stanowczy utra i«.

— » Zgoda! zgoda !« —
JW. Szaniecki: »Zdaje mi si, i wypadaoby doda, e Pre-

zydujcy przy zabranym gosie bdzie mówi, jako wojewoda«.

JW. Marszaek: »Art. 5. Delegacya w czasie ileby
moe najkrótszym zda Sejmowi stosowny raport«.

— » Zgoda! zgoda !« —
JW. Marszaek: »Kto jest za przyjciem artykuów 4-go

i 5-go powsta raczy
— Wszyscy powstali. —
»Po przyjciu tych artykuów odczytam art. 6-ty: » Wyko-

nanie niniejszej uchway Rzdowi Narodowemu, Prezydujcemu
i Marszakowi Izby Poselskiej w czem do kogo naley, po-

leca sicc.

JW. Chemicki: »Wypadaoby doda: i Wodzowi Naczelnemu«.

JW. Marszaek: » Popieram zdanie JW. Chemickiego, aby

wykonanie uchway niniejszej poleci take Wodzowi Naczel-

nemu, albowiem do niego naley zwoanie Rady wojennej«.

— Gosy: » Zgadzamy si!« —
»Odczytam wic z tym dodatkiem art. 6-ty: »Wykonanie

niniejszej uchway Rzdowi Narodowemu, Wo-
dzowi Naczelnemu, Prezydujcemu w Senacie i Mar-

szakowi Izby Poselskiej, w czem do kogo naley,
poleca s i «.

— »Zgoda! zgoda!« —
JW. Marszaek: » Odczytam wic jeszcze raz cay projekt

z zaprowadzonemi zmianami:

»Izba Senatorska i Izba Poselska w chwili, w któ-

rej walka z nieprzyjacielem o losie Ojczyzny sta-
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nowie moe, powodowane troskliwoci o dobro
kraju, uchwaliy i uchwalaj, co nastpuje:

Art. 1. Niezwocznie wysana bdzie do gównej
kwatery Wodza Naczelnego De leg a c y a, zoona
z dwóch czonków Rzdu Narodowego, t. j. z JO.

Ks. Czartoryskiego, Prezesa, i j W. Wincentego Nie-
m o j o w s k i e g o

,
jednomylnoci Izb wybranych,

z dwóch Senatorów przez Prezydujce^o w Sena-
cie i piciu Czonków z Izby Poselskiej przez
Marszaka Izby Poselskiej (var: teje I z b y) wyzna-
czy si majcych.

Art. 2. Delegacya powyszym artykuem ozna-
czona otrzymuje niniejsz uchwa nieograni-
czone penomocnictwo rozpoznania istotnego
stanu rzeczy na linii bojowej, a nawet, w razie
potrzeby, zarzdzenia zmiany Wodza i nomino-
wania jego Zastpcy i ustanowienia tego wszyst-
kiego, co w obecnem pooeniu za zbawienne dla
dobra Ojczyzny uzna 1

).

Art. 3. Gdyby Delegacya zmian Wodza Naczel-
nego za potrzebn uznaa, natenczas za porozu-
mieniem si z Rad wojenn w ty m ceiu zwoan
zasig nie jej zdania wzgldem zmian uchway
z d . 24 stycznia [r. b.] wadz Wod za Naczelnego
oznaczajcej i wzgldem wyboru nowego Wodza,
zaufanie wojska posiadajcego.

Art. 4. Delegacya we wr szystkich przedmiotach
jej por uczony eh wikszoci gosów stanowi
bdzie. Prezydujcym w Delegacyi bdzie Prezes
Rzdu; w razie równoci zda los rozstrzygnie,

który z czonków [var. czonek] gos stano wczy utraci.

!) W egzemplarzu uchway tej zachowanym w aktach Delegacyi

Bolimowskiej porzdek zda jest cokolwiek odmienny, a mianowicie Art. 2

brzmi tak:

»Delegacya, powyszym artykuem oznaczona, otrzymuje niniejsz

uchwal nieograniczone penomocnictwo rozpoznania istotnego stanu rze-

czy na linii bojowej i ustanowienia tego wszystkiego, co w obecnem po-

oeniu za zbawienne dla dobra ojczyzny uzna, a nawet w razie potrzeby,

zarzdzenia zmiany Wodza i nominowania jego Zastpcyot. [P. W.].

21*
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Art. 5. Delegacya w czasie ile by moe naj-

krótszym zda Sejmowi stosowny raport.

Art. 6. Wykonanie niniejszej uchway Rzdowi
Narodowemu, W o d z o w i Naczelnemu, P r e z y d u j -
cemu w Senacie i Marszakowi Izby Poselskiej,
w czem do kog* o naley, poleca s i «.

»Prawo stanowi, i jeeli nikt wetowania imiennego nie

da, projekt uwaany bdzie jako przyjty jednomylnoci«.
Gosy: »Przyjmujemy go jednomylnoci«.
JW. Kasztelan Wyk: »Kilku czonków Izb obudwu ma

jeszcze t troskliwo, aeby w razie zanominowania Naczelnego

Wodza czonkowie skadajcy Rad obowizani byli do sekre-

tnego wotowania«.

JW. Marszalek: » Byy ju podobne wypadki; zwoywalimy
Rad wojenn, i bez podobnego zastrzeenia wotowanie odby-

wao si przez sekretne kreski«.

JW. Kasztelan Biekowski: »Aby waciwy charakter tak

witej uchway, któr mio Ojczyzny natchna, by utrzy-

many, mam wniosek do uczynienia JW. Prezydujcemu w Se-

nacie i Marszakowi, aby w wyborze osób do tej delegacyi

mieli to na uwadze, iby si w niej dwóch, trzech krewnych

razem me znajdowao, albowiem powinnimy cienia nawet

pozoru strzedz si«.

(Gosy:) »Susznie! sprawiedliwiej

JW. Kasztelan ^akwaski: »Ja za z mej strony prosz, aby

nie wybiera starych i chorych«.

JW. Prezydujcy w Senacie: » Wskutek dopiero co zapadej

uchway zapraszam do tej Delegacyi z Senatu JW. Woje-
wod Ostrowskiego i J W. Kasztelana Wyk a«.

JW. Marszaek: »Ja za z mej strony zapraszam z Izby

Poselskiej JJWW. lskiego, Morawskiego, wir-
s k i e g o, Dembowskiego i Tyszkiewicza. JJWW. pano-

wie zechc si porozumie z wybranymi przez obiedwie Izby

czonkami Rzdu Narodowego wzgldem czasu i obmylenia
rodków udania si do gównej kwatery. Sesya solwuje s>i do

dnia jutrzejszego na godzin 10-t zrana w Izbach poczonych.
Porzdek dzienny: wybory Senatorów«.

W. hr. Ostr(owski).
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Posiedzenie !zb poczonych z d. 10 sierpnia
1831 roku.

Po zebraniu si Czonków Izb obu odczytana zostaa lista

obecnoci. Byli obecnymi (69):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Wiktor

uniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JW. Jan Olrych Szaniccki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Libiszewski. Hieronim Kochanowski. Konstanty widziski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Marcin Ra-

doski. Stan. Kaczkowski. Floryan Suchecki. Kantorbery Tymowski. Wad.
hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Antoni Rembowski. Stan. hr. Miczyski.
Ksawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Poletyo. Tomasz br. Wyszyski.
Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski.

Deputowani: JW. Kajetan Kozowski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Szcze-

pan winiarski. Jakób Okcki. Fra. Dbrowski. Fra. Trzciski. Józef

Modliski.

Deputowani: JJWW. Dominik Krysiski. Józef Brinken. Micha
Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Ludwik Lutostaski. Fra. Woowski.
Augustyn Morzkowski. Wojciech Chodecki. x\ntoni Zawadzki. Walenty

Zwa.
Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Ludwik Bieniecki. Fra. Zalewski. Wad. Zawadzki. Ignacy

Wyk. Józef hr. Maachowski. Teodor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Fra. Obniski. Feliks Gumowski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki.

Wincenty Gawroski.
Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JJWW. Ksawery
Godebski. Stan. hr. Worcell.

Z Woj e wód z twa Podolskiego. Posowie: JJWW. Ksawery
Sabbatyn. Amancyusz Zarczyski. Aleksander Bernatowicz. Henryk Na-
kwaski.
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Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Daniel

Tchorzewski. [Józef] Bohdan Zaleski.

Nadeszli póniej (13):

JJWW. Chobrzyski Wojciech. Fra. Jaboski. Alojzy Biernacki.

Ignacy Starzyski. [Wincenty Chemicki. Klemens Witkowski. Aleks. Szy-

manowski. Antoni Plichta. Eugeni Subicki. Józef Kretkowski. Jan Cha-

rzewski. Ksawery Czarnocki. Aleksander Jelowicki].

Potem odczytano list Senatorów. Byli obe-

cnymi (23):

JW. Wojewoda Kochanowski Micha, Prezydujcy w Senacie.

Biskupi: JJWW. Prazmowski, b. pocki. Dzicielski, b. lubelski.

Wojewodowie: JJWW. Gliszczyski. Antoni. Wodziski Maciej.

Kasztelanowie: JJWW. Nakwaski Fra. Sierakowski hr. Kaje-

tan. Mciski hr. Wojciech. Bronikowski Adam. Potocki hr. Micha. Rem-
bieliski Wiktor. Biekowski Antoni. Lewiski Fra. Ksawery. Komian
Kajetan. Krasiski hr. Józef. Walchnowski Andrzej. ubieski hr. Piotr.

Maachowski hr. Ludwik. Ostrowski Wojciech. Olizar hr. Narcyz. Wgrze-
cki Stan. empicki Ludwik. Niesioowski hr. Ksawery.

f. Prezydujcy w Senacie Wojewoda Kochanowski: »Przy-

stpujemy dzisiaj do wyboru Senatorów Wojewodów«.
IW. Ignacy Wyk: »I dawniej, i w dniu onegdajszym

czyni kolega Rembowski wniosek, aby kwalifikacye osób na

kandydatów podawanych byy Izbom przedstawiane. To si
stosowa winno zarówno do Senatorów Wojewodów, jak do

Senatorów Kasztelanów. Kiedy mi s znane dostatecznie za-

sugi od modoci Senatora Kasztelana Nakwaskiego, niech mi

wolno bdzie przypomnie, e on w modym wieku podczas

rewolucyi Kociuszki wszed do szeregów obroców Ojczyzny.

ubom by wtenczas mody, pamitam, e walczy w jednym
puku z starszym moim bratem i doszed stopnia majora. Od
r. 1806, kiedy Francuzi weszli do Polski, i zabysa nadzieja

odrodzenia Ojczyzny, by radc prefekturalnym, a nastpnie

prefektem departamentu warszawskiego; cae wic swoje y-
cie spdzi na usugach Ojczyzny«.

JW. Kasztelan nakwaski z wzruszeniem podzikowa JW.
Wykowi za jego pochway i owiadczy, e, jak zawsze, tak

i teraz wszystko dla Ojczyzny powici jest gotów. Dobro
kraju jest jedynym celem jego dziaa.

JW. Modliski: »Kwalifikacye, o których kolega Wyk
wspomina ciga si tylko miay do kandydatów podawanych
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na Kasztelanów, lecz co do kandydatów podawanych na Wo-
jewodów sam Senat si dostatecznie zastanawia, których ma
nam przedstawi. Co si tyczy zasug Kasztelana Nakwaskiego,

kartki od kilku dni do wotowania przysposobione przekonaj,

jak dalece wszyscy je ceni umiemy«.

JW. Biernacki: »Dziel opini Posa Wyka i dawniej

uczyniony wniosek Deputowanego Rembowskiego, aby elekto-

rowie obznajmiani byli z kwalifikacyami kandydatów. Elekto-

rowie nie mog zna sami wszystkich podanych kandydatów;

dla zaspokojenia wic ich sumnienia potrzeba, aby im kwali-

fikacye przedstawiane byy«.

JW. Marszaek: »Z alem przychodzi mi si rozrónia
w zdaniu z szanownym preopinentem. Przy ostatnich wybo-

rach na Senatorów Kasztelanów przyjlimy zasad, przezemnie

take popart, aby kwalifikacye kandydatów byy odczytywane;

ale wanie dla tego, emy t zasad przyjli przy wyborach

na Senatorów Kasztelanów, jest ona zbyteczn przy wyborach

na Senatorów Wojewodów. Ci bowiem wybierani s z Kaszte-

lanów; przez to samo kwalifikacye ich s znajome i Izbom

objawione. Drugi powód jest, e Kasztelanów wybieramy zwy-

kle z pomidzy obywateli nie tak powszechnie wszystkim zna-

jomych, jak nimi by powinni i s Senatorowie Kasztelanowie,

jako osoby publiczne. Hem obstawa, eby kwalifikacye na Ka-

sztelanów byy Izbom objawiane, tyle znajduj rzecz zbyteczn

powtarza je przy wyborach na Wojewodów«.
JW. Biernacki w kontynuacyi: »Opinia JW. Marszaka nie

przekonywa mnie bynajmniej. Kwalifikacya czyli sprawozdanie

z ycia powinno si rozciga a do czasu, w którym wybór
nastpuje. Midzy wyborem na Kasztelana a na Wojewod
upywa czas znaczny. Moe jeden z Senatorów mniej si zasu-

y krajowi, ni inny; idzie tu raczej o posteriora, ni o an-

teriora«.

JW. Jasieski: »Z boleci przychodzi mi nie by jednego

zdania z JW. Marszakiem. Bybym nie da czytania kwr ali-

fikacyi, gdyby nie gos kolegi Wyka. Skoro on za jednym
z kandydatów przemówi, byoby to z krzywrd dla innych

7-miu, gdyby o nich nic nie wspomniano. Ich zasugi równie
objawione nam by powinny, abymy pomidzy nimi rónic
pooy umieli. Zasugi, które kogo wyniosy na stopie Kaszt-
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lana, niekoniecznie zrobi go Wojewod. Jenera Krasiski za-

pewne byby zosta Kasztelanem, ale ezybymy go teraz Wo-
jewod zrobili ?«

JW. Konstanty Witkowski: »Szanowne zdanie JW. Marszaka

nie przekonywa mnie. Popieram wniosek kolegi Wyka i in-

nych, bo przekonani jestemy, e Senat potrafi oceni swoich

czonków zasugi; my jednak o nich nie jestemy uwiadomieni.

Gdyby si Senat teraz dopiero zawizywa, gdybymy teraz

wszystkich czonków Senatu wybierali, wiedzielibymy o zasu-

gach kadego; ale tu nie jest taki przypadek. Nie znamy za-

sug dawno ju w Senacie zasiadajcych Czonków; nie chcie-

libymy im ubliy; musimy wic by obznajmieni z kwalifi-

kacyami kadego«.

JW. Wojewoda Prezydujcy w Senacie: »Nie jest win Se-

natu, i nie poda kwalifikacyi przedstawionych tu kandydatów

na Senatorów Wojewodów, bo kiedymy ukadali kandydatów,

kady ich podawa podug sumnienia. Z tern wszystkiem oko-

liczno ta zatrzymywa naszej czynnoci nie powinna. Jeeli

zawierzycie staremu, który kadego zna od dziecistwa, po-

wiem to, co wiem o kadym z omiu podanych kandydatów.

JW. Kajetan h r. Sierakowski od Sejmu konstytu-

cyjnego by Senatorem Kasztelanem; pierwej jeszcze by sta-

rost grodowym, przesta by Senatorem, gdy wszystkie urzdy
w kraju naszym ustay. Za Ks. Warszawskiego na nowo nomi-

nowany Kasztelanem jest nim dotd. Wszyscy znacie jego

zasugi.

JW.Stan.hr. Maachowski w r. 1806 by rotmistrzem

w wojsku polskiem, nastpnie w puku kirasyerów pukowni-

kiem, odby kampanie 1806. 1811 i 1813 r. W tym roku dosta

si w niewol rosyjsk, w której przez pótora roku zostawa.

Powróciwszy zosta Senatorem Kasztelanem, odtd znane wam
s jego zasugi.

JW. Wojciech hr. Mciski suy w wojsku w r.

1806 i 1813. by jeneraem, w nagrod tych zasug podany

przez Senat na Kasztelana zosta nim nominowany.

O J W. Franciszku N a k w a s k i m mao mam co do

dodania do gosu JW. Wyka, to chyba, e wyjwszy jego

sub wojskow, cigym byem wiadkiem posug jego dla

kraju w subie cywilnej od r. 1806.
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J W. Tadeusz Tyszkiewicz by jeneraem w wojsku

polskiem. Odwouj si do Senatu, e zasuy na imi dobrego

Polaka, a teraniejsze czyny jego lepiej jeszcze o tern powinny

byy przekona.

J W. Micha hr. Potocki róne sprawowa urzdy

i nie odmawia adnej dla kraju posugi, by Posem na kilku

sejmach.

J W. Tomasz h r. ubieski odby kampani w Hi-

szpanii, suc w puku gwardyi Napoleona, zosta pukowni-

kiem tego puku, otrzyma dymisy w stopniu jeneraa bry-

gady, by Posem kilka razy i kilkakrotnie podawany przez

Senat na godno Kasztelana Senatora.

J W. Adam Bronikowski by posem na sejmie Cztero-

letnim, by posem za Ks. Warszawskiego, piastowa róne

urzdy kocielne.

Jeeli kto ma co do dodania do tego, com tu powiedzia,

niech raczy gos zabra. Ja si odwouj do Senatu, em tylko

szczer prawd powiedzia-

Potem przystpiono do w o t o w a n i a. Asesorami

byli ze Senatu JJWW. (Kasztelanowie: Ludwik) empicki
i (Józef hr.) Krasiski, a z Izby Poselskiej JJWW. Obniski
i Kozowski. Wotowao Czonków Izby Poselskiej 82, Sena-

torów 24(?), razem 106, a zatem wikszo absolutna, bya 54,

trzy kartki byy niewane, a zatem wotów wszystkich byo
tylko 412. Z tych otrzymali:

JJWW. Fra. Nakwaski 79, Kajetan hr. Sierakowski 77,

Wojciech hr. Mciski 63, Stan. hr. Maachowski 50, Tadeusz

Tyszkiewicz 50, Micha hr. Potocki 43, Tomasz hr. Lubieski

27, Adam Bronikowski 23.

Otrzymali zatem wikszo absolutn i ogo-
szeni zostali przez J W. Wojewod P r e z y d u j c e g o

w Senacie Senatorami W ojewodami:
J JWW. Fra. Nakwaski, Kajetan Sierakowski

i Wojciech hr. Mcin s k i.

Dla braku kompletu odoy musiano gosowanie
pomidzy JJWW. Stan. Maachowskim i Tadeu-
szem Tyszkiewiczem, którzy nie mieli absolutnej wi-
kszoci, do dnia nastpnego. Poczem sesya Izb poczonych
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solwowan zostaa do dnia nastpnego na godzin 10 zrana.

Porzdek dzienny: WybórjednegoSenatoraWojewody.W hr. Ostr(owski).

Posiedzenie Izb poczonych z d. 11 sierpnia
1831 roku.

Po zebraniu si Czonków obu Izb JW. Zwierkowski
odczyta list obecnoci. Obecnymi byii (75):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Wiktor
uniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JW. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JW. Hiero-

nim Kochanowski. Konstanty widziski.
Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika,

Ignacy eleski. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Bonawen-
tura Niemojowski. Marcin Radoski. Stan. Kaczkowski. Wad. hr. Ostrow-

ski. Ignacv Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Antoni Rembowski. Stan. Miczyski. Alojzy

Biernacki. Ksawery Biedrzycki.

ZWojew ództw a Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kali kst Mo-
rozewicz. Ignacy Bielski. Tomasz br. Wyszyski.

Deputowani: JW. Adam Fritsch.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Pawe Grbczewski. Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski.

Deputowani: JJWW. Kajetan Kozowski. Klemens Witkowski.

Wojciech Chobrzyski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Szczepan winiarski. Jakób Okcki. Fra. Dbrow-
ski. Ignacy Starzyski. Adam uszczewski. Fra. Trzciski. Eugeni Su-
bicki. Józef Kretkowski. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Domi-
nik Krysiski. Józef Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski.

Ludwik Lutostaski. Fra. Woowski. Augustyn Morzkowski. Antoni Za-

wadzki. Walenty wan.
Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Ludwik Bieniecki. Wad. Zawadzki. Ignacy Wyk. Józef hr.

Maachowski. Teodor Jasieski.
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Deputowani: JJWW. Fra. Obniski. F^eliks Gumowski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW*. An-

toni Bykowski. Józef hr. Starzyski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki.

Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz (?).

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JW. Ksawery

Godebski.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Ksawery Sabbatyn. Amancyusz arczyski. Aleksander Ber-

natowicz. Henryk Nakwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Danie

Tchorzewski. Jakób Malinowski. [Józef] Bohdan Zaleski.

Lista Senatoró w Królestwa Polskiego (22)

:

Biskupi: JJWW. Pramowski Adam biskup pocki. Dzicielski

Marcelin biskup lubelski.

Wojewodowie: JJWW. Gliszczyski Antoni. Kochanowski Micha
Prezydujcy. [Wodziski Maciej]. Nakwaski Fra. Sierakowski hr. Kajetan.

Mciski hr. Wojciech.

Kasztelanowie: JJWW. Bronikowski Adam. Potocki hr. Micha.

Biekowski Antoni. Lewiski Fra. Ksawery. Komian Kajetan. Krasiski

hr. Józef. Walchnowski Andrzej. ubieski hr. Piotr. Maachowski hr. Lu-

dwik. Ostrowski Wojciech. Olizar hr. Narcyz. Wgrzecki Stan. empicki
Ludwik. Niesioowski hr. Ksawery.

JW. Marszaek: »Ma gos JW. Niemojowski w materyi po-

rzdku dziennego dotyczcej^.

JW. Niemojowski: »Przed przystpieniem do dzisiejszej

czynnoci, mani sobie za obowizek zwróci uwag dostojnych

Izb na t okoliczno, e, lubo zasada uchway z d. 22 stycznia

jest uwicona, i pomidzy dwoma kandydatami, którzy abso-

lutnej wikszoci nie pozyskali, mamy powtórzy wotowanie,

jednake ta zasada okazuje, o ile wolno obrad w Izbach jest

ograniczona, gdy przypuci mona, i ci, którzy nie pozyskali

absolutnej wikszoci przy ich wyborze na Kasztelanów i W o-

jewodów moe nieprawnie wybrani zostali. Nie mówi dlatego,

aby si dzisiaj chwyta tej zasady, ale aby zwróci uwag Izb

na to, i gdy Komisye w swoim czasie przyjd do nas z* tern

prawem, aby w niem stosowne zaproponoway zmiany. Druga

okoliczno, któr mam Izbom przedstaw i, jest nastpujca:

Kasztelan Tyszkiewicz tyle w kraju powaany i któremu za

jego powicenia si dla Ojczyzny tyle szacunku Izby okazay,

wyczajc go z pod cenzury przy rozcigniciu rygoru prawa



— 332 —

z d. 18 maja b. r. wzgldem tych Senatorów, którzy aktów

z d. 18 grudnia i 25 stycznia nie podpisali, nie powinienby

przynalenego mu teraz miejsca — coby nastpi mogo —
utraci, dopóki udowodnione nie bdzie, i przy korpusie Gie-

guda pozosta. Wiadomo jest, e Tyszkiewicz nalea do pow-

stania litewskiego; ja sam dabym mu gos, lecz lkam si,

abym nie uczyni zego wyboru, jeeli naley do tych, którzy

si na ziemi prusk schronili. Lecz, z drugiej strony, dla ho-

noru Tyszkiewicza i dla honoru Izb wypadaoby wybory za-

wiesi, bo nie zdaje mi si, aby wycza mona Tyszkie-

wicza bez dowodu i w zastpstwie jego Senatora najwicej

kresek majcego do kandydacyi podawa«.
JW. Prezydujcy w Senacie Wojewoda (kicha) Kochanowski

:

»Co do pierwszego, wniosek JW. Wartskiego bardzo jest wany
i sprawiedliwie, aeby Komisya organiczna zastanowia si do-

brze nad tern, aeby wszystkie wtpliwoci wyboru dotyczce

nadal usunite zostay i aeby rzecz ta jak najsubtelniej przez

ni() bya rozebrana. Co do drugiego, nie zdaje mi si, aeby
rzecz ju rozpoczta i dzi w kontynuacyi tylko bdca, moga
by zawieszona z jakiegokolwiek bd wzgldu. Obadwa Sena-

torowie tak jeden, jako i drugi, s tu nieprzytomni; obadwa
sa ju Senatorami, nie bdzie wic zachwiana ufno dla Ty-

szkiewicza, równie jak nie moe by zachwiana dla Maachow-
skiego, który jakkolwiek nie jest osob przytomny, przecie

jest zawsze w pamici naszej przytomny przez powicenie
si swoje osobiste i przez powicenie si jego synów dla Oj-

czyzny. Obudwóch wic mamy bardzo godnych Senatorów«.

JW. Zwierkowski: »Midzy powodami przez JW. Niemc-

jowskiego przywiedzionymi wzgldem wstrzymania wyborów,
uwaam drugi, e Senat nie przedstawi waciwej liczby kan-

dydatów na Wojewodów. Wiemy, i wyczonych zostao czte-

rech Wojewodów; wiemy, e jeden umar, t. j. Wojewoda Bili-

ski; gdy zatem pi miejsc wakuje, powinno by 10 kandy-

datów. Nie zostao wic podane jeszcze jedno miejsce; py-

tam si, dla kogo zostawione? Sdz wic, aeby wybory
wstrzyma, a potem poda czterech kandydatów na dwóch
Wojewodówcc.

JW. Prezydujcy w Senacie: »Odpowiadajc JW. Zwu r-

kowskiemu, mam honor owiadczy, i nie jest koniecznym
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obowizkiem Senatu wszystkie miejsca wakujce zapeni, lecz

tylko, aby wakujcych wicej nie byo nad poow i tego Senat

koniecznie pilnowa powinien. Zdaje si, i nie mona Sena-

towi zarzuca, i nie poda wicej kandydatów: poda ich tyle,

ile powinien by poda stosownie do decyzyi Izby z d. 20 lipca.

Powtarzam, i Senat winien pilnowa tego, aby nie byo mniej

czonków w Senacie jak 3
/4 zakrelonej liczby. Gdy za tutaj

chodzi tylko o zapenienie jednego jeszcze miejsca, a zatem

nie masz powodu, aeby mona zawiesza czynno, tern bar-

dziej, gdy jest rozpoczta, boby to byo inwalidowa przesze

wybory. Z tego powodu z miejsca mojego wnosz, aby czyn-

no zaczta bya ukoczona«.

JW. [Marszaek: »Do uwag przez JW. Prezydujcego w Se-

nacie przytoczonych niech mi wolno bdzie w odpowiedzi JW.
Zwierkowskiemu doda jeszcze jedn uwag. Do wyborów

teraniejszych przystpilimy wskutku uchway z d. 18 maja,

która w art 4 tym objawia: i dla zapenienia miejsc przez

wykonanie niniejszej uchway tak w Senacie jak w Izbie Po-

selskiej zawakowa mogcych, Izby przystpi do wyboru Se-

natorów. e za wskutku tej uchway ubyo 4-ch Wojewodów
i 3-ch Kasztelanów, przystpujemy wic tylko do zapenienia

tych miejsc wakujcych «.

JW. ZwierkowskS: »A zatem zostawiono miejsce tylko dla

Wojewody Sobolewskiego«.

JW. Wojewoda Wodziski: »Do tego, co JW. Prezydujcy

w Senacie i Marszaek przytoczyli, niech mi wolno bdzie do-

da, e wanie, jak to JW. Marszaek wytómaczy, Senat uwa-

a za powinno swoj zastosowa si do uchway z d. 18

maja. Oprócz zmarego Sobolewskiego jest miejsce po Kaszte-

lanie Biliskim, na które Senat dotd adnego kandydata nie

przedstawi, a to z tych powodów, i w dzisiejszem odradzaniu

si Ojczyzny naszej mog si tak w cywilnym jak i wojskowym

zawodzie znakomitymi czynami odznaczy mowie, których

w swoim czasie wynagradzajc yczyby sobie Senat w swojem

gronie umieci. Przy podawaniu kandydatów miano to na

uwadze, i to winienem owiadczycc

JW. widziski : »Ja t uwag dodam, e równie koledze

Wartskiemu, jak JW. Zwierkowskiemu stosowniej byo wczo-

raj przy rozpoczciu tej czynnoci przywie zarzuty, anieli
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je czyni dzisiaj, kiedy ta czynno odbywa si w kontynuacyi.

Przyczyny dzisiaj przez nich przywiedzione istniay i wczoraj.

Jeeli zachodzi niepewno wzgldem powodów, dla których

Kasztelan Tyszkiewicz mia si schroni na ziemi prusk, ta

sama wtpliwo bya i wczoraj; tymczasem Kasztelan Tyszkie-

wicz móg by wczoraj absolutnie Wojewod wybrany; równie

miejsce po Sobolewskim wczoraj wakowao, jak i dzi wakuje.

Nie widz przeto adnej przeszkody, dla której moglibymy
rozpocztej czynnoci nie koczy. Wszystkie te wtpliwoci,
jakie nam si dzisiaj dopiero nastrczaj, wczoraj take byy.

Co si za tyczy zapenienia miejsc jeszcze wakujcych, nic

nie przeszkadza, aby i w póniejszym czasie zapenione by
nie mogy tern bardziej, gdy dziel zupenie zdanie JW. Wo-
jewody Wodziskiego, e znale si mog mowie, których

czyny po skoczonej wojnie zasu, aby podobnie wynagro-

dzone zostay «.

JW. Biernacki: »Podug mego przekonania dziaayby Izby

niekonsekwentnie, gdyby do wyborów chciay przystpi. Wy-
rzeky ju Izby yczenia swoje oddania hodu zasugom Kaszte-

lana Tyszkiewicza, a z drugiej strony te same Izby bez wy-

ranego dowodu pozbawiyby si monoci wynagrodzenia

tych zasug. Wan jest przeto rzecz wstrzyma si do nie-

jakiego czasu, nim si opinia ustali, czyli usunicie si jene-

raa Gieguda i Chapowskiego na ziemi prusk, oraz tych

wszystkich, którzy przy nich byli, zasuguje na nagan, lub

nie. Dla tych-to przyczyn wybory powinny by wstrzymane.

Wybór na Wojewodów nie jest tak nagy; wstrzymajmy si
wic z nim. Co do JW. widziskiego, który przytoczy, e
powody wtpliwoci wzgldem dzisiejszego wyboru nietylko

dzisiaj, a!e i wczoraj istniay, to bynajmniej nie zagradza,

abymy ich ju dzisiaj przywie nie mogli. Moglimy je sobie

dzisiaj dopiero przypomnie, i czyli dlatego, emy ich wczo-

raj nie przytoczyli, dzisiaj uwaa je mamy ju za nieistnie-

jce? Owszem, powinnimy je przypomnie, roztrzsn, jeeli

si potrzeba pokae, zastosowa. Mógby by i ten przypadek,

i jeden z kandydatów midzy rozpoczciem, a spenieniem

wyboru mógby zej z tego wiata; mielibymy dalej wy-

bory kontynuowa po przekonaniu si o jego mierci? Nie

wiemy i o Tyszkiewiczu, nie wiemy, czy yje lub umar.



— 335 —

Jestem przeto zdania, aby wybory byy wstrzymane do dal-

szego czasu «.

JW. Nakwaski: »Nie zgadzam si ze zdaniem tych, którzy

ycz sobie odoenia wyborów. Dzisiejsze póne zebranie si

i rozpoczcie obrad, kiedy nawet dziewitnastu czonków z Se-

natu zebra si nie moe, przekonywa o potrzebie zwikszenia

liczby Senatorów. Jestem wic zdania, i Senatorowie, odda-

liwszy na stron wszelkie wzgldy, powinniby si stara o po-

wikszenie kompletu. Z tego powodu zadziwia mnie take,

dlaczego Senat poda kandydatów nie na piciu, ale na czte-

rech tylko Wojewodów. Co do Kasztelana Tyszkiewicza, tru-

dno jest dzisiaj o nim wyrzec. Ja byem pierwszy, który naj-

pierwej otworzyem zdanie, e trzeba przystpi ostatecznie

do rozpoznania postpku jeneraów Gieguda i Chapowskiego.

Spodziewam si, i zapewne rzecz t Wojewoda Ostrowski

musia w Senacie przedstawi. Mielibymy byli dzisiejsz dy-

skusy o wiele skrócon, gdyby rzecz ta w Senacie zostaa

bya zaatwiona. Maachowski podobnie, jak i Tyszkiewicz, nie

znajduje si w kraju, bo bawi w Krakowie, a sdz, e to

w niczem pooonego w nim zaufania nie osabia. Nie jestem

tego zdania, i rzecz ta zapóno jest wniesiona; przekonany

jestem, e nigdy nie jest zapóno, kiedy si na dobr drog
przychodzi. O bogdaj bymy byli wiele rzeczy chocia za pó-

no zrobili, a moebymy byli nie przyszli do tego, do czego

nas dniem wprzód niebezpieczestwo powoao«.
JW. Niemojowski : »Nie mogem uczyni mego wniosku

wczoraj, gdy woone na mnie przez Izby obowizki nie do-

zwoliy mi by na obradach wczorajszych. Rozumiem, i wnio-

sek ten nie jest czyniony zapóno: lepiej póno, jak nigdy.

Winienem odpowiedzie JW. Nakwaskiemu, i nikt tutaj nie

sdzi Tyszkiewicza, nie obwinia go, i wanie przez wzgld
na jego zasugi proponowaem zawieszenie wyborów, aeby
czasem niesusznie nalecego mu si miejsca nie utraci«.

JW. Marszaek: »Racz Izby rozstrzygn nastpujce py-

tanie: Kto popiera wniosek JW. Wartskiego, aeby
wybór na wakujce czwarte miejsce Senatora Wo-
jewody odoy do póniejszego czasu, powsta
r aczy«.

— Mniejszo powstaa. —
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»A wic, gdy wniosek JW. Wartskiego nie znalaz po-

parcia w Izbach, przystpujemy do wotowania. Zapra-

szam na asesorów J JW W. Kozowskiego i Obni-
skiego«.

JW. Prezydujcy w Senacie: »Ja za z Senatu zapraszam

JJWW. Kasztelanów Krasiskiego i Piotra hr. ubie -
s k iego«.

Wotujcych byo Czonków z Izby Poselskiej 71, Czon-

ków Senatu 22, razem 93, a alem i tyle kredek; kartek ze-

psutych 13, tern samem i kresek 13. Z tych otrzymao: JW.
Stan. hr. Maachowski 59, JW. Tadeusz Tyszkie-
wicz 21.

Absolutna wikszo bya 4(1) — otrzyma (j) J W. Stan. h r,

Maachowski, którego J W. Prezydujcy w Senacie
ogosi Senatorem Wojewod.

JW. Marszaek: »Mam honor przedstawi Izbie projekt
zoony do laski przez J JWW. Z w i e r k o w sk i ego i Trzci-
skiego treci nastpujcej: Projekt a) o zastosowanie
i porównanie przepisów dia sdów wojennych
nadzwyczajnych z przepisami dla sdów wojen-
nych wojewódzkich;

b) o zastrzeenie prawa uaskawienia Rz-
dowi Narodowemu;

c) o dokadniejsze wyjanienie, za jakie prze-

winienia wolno pod sd nadzwyczajny oddawa «.

— Odesano do Komisyi prawodawczej. —
»Mam honor zapyta si JJWW. panów, czyli maj jakie

interpelacje do uczynienia w przysz sobot, abym móg Mi-

nistrów zaprosi ?«

— Gosy: »Prosimy! —
»Sesya solwuje si do soboty na godzin 10 zrana; gdyby

za wypado co szczególnego, osobnemi kartkami JJWW. pa-

nów bd mia honor zawiadomi«.

Wad. hr. Ost(rowski).
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Allegat:

Akta Delegacyi Sejmowej wyprawionej do obozu wielkiej ar
mii uchwa Izb Poczonych d. 9 sierpnia 1831 r.

[Nr. i]. Prezyduj cy w Senacie Królestw a Polskiego i Mar-
szalek Izby Poselskiej. Maj honor w zaczeniu przesa uchwa
Izb sejmowych w dniu dzisiejszym zapad, której wykonanie jak naj-

prclsze jest nieodzowne. W skutku niej zanominowani zostali z Senatu:

JW. Antoni Hrabia Ostrowski, Senator Wojewoda, JW. Franci-
szek Wyk, Senator Kasztelan; z Izby Poselskiej: JW. Teodor Szla-
ski, Pose ptu Kieleckiego, JW. Teodor Morawski, Deputowany z m.
Kalisza, JW. Józef Swirski, Pose ptu Hrubieszowskiego, JW. Ignacy
Db o w sk i, Deputowany z m. Pocka, JW. Wincenty Hr. Tyszkie-
wicz, Pose ptu Skwirskiego. Uchwala wzmiankowana przesya si w 3

exemplarzach, dla Rzdu Narodowego, dla Naczelnego Wodza, i dla Dele-

gacyi. W Warszawie dnia 9 sierpnia 1881 r. Marszaek Izby Poselskiej,

Wadysaw Hr. Ostrowski. Prezydujcy w Senacie M. Kochanow-
ski. Za Sekretarza Walenty Zwie rk ows ki, Dep. m. s. Warszawy.
(Nr. 529).

[Nr. 2]. Uchwaa Izb Sejmowych z dnia 9 sierpnia 1831 r.

okrelajca atrybucye Delegacyi Bolimowskiej... (patrz wryej
str. 322—323 i nota 1.)... Dan w Warszawie d. 9 sierpnia 1831. Marszalek Izby

Poselskiej Wadysaw hr. Ostrowski. Prezydujcy w Senacie M. Ko-
chanowski. Za Sekretarza Izby Poselskiej Walenty Zwierkowski.
D. 7. C. M. S. W. Za Sekretarza Senatu Lewiski S. K.

[Mr. 3]. (Protokó Delegacyi Bolimo wskiej). Dziao si w gó-
wnej kwaterze pod Bolimowem, dnia 10 sierpnia 1831 r. Obecni: JO. ks.

Czartoryski, Prezydujcy; z Izby Senatorskiej: JJWW. Ostrowski Antoni,

Wojewoda; Wyk Franciszek, Kasztelan; z Izby Poselskiej: JJWW. l-
ski Teodor, Pose kielecki; Morawski Teodor, Dep. kaliski, pióro trzyma-

jcy; wirski Józef, Pose hrubieszowski; Dembowski Ignacy, Dep. pocki;

Tyszkiewicz Wincenty, Pose skwirski; Wincenty Niemojowski C. R. Na-

rodowego.

Po dorczeniu Naczelnemu Wodzowi siy zbrojnej uchway Sejmo-

wej w Izbach poczonych dnia 9 b. ni. zapadej, upowaniajcej obecn
Delegacye do penomocnego dziaania w obozie wojska Narodowego, zgro-

madzia si Delegacya w oddzielneni miejscu i zaja si czytaniem zda
nastpujcych Jeneraów objawionych na wezwanie Naczelnego Wodza
dnia 8, 9 i 10 sierpnia, a mianowicie: 1) Pukownika Bem, Dowódcy arty-

leryi czynnej — za stoczeniem bitwy bezodwocznem, z daty 8 sierpnia.

Dyaryusz T. VI. 22
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2) Jeneraa kwatermistrza Koaczkowskiego — za atakiem niezwocznym

z daty 9 t. m. 3) Jeneraa Dywizyi Ramorino z daty 9 b. m. — za ma
wojn. 4?) Jeneraa szefa sztabu ubieskiego z teje daty — za bitw.

5) Jeneraa Skaryskiego Kazimierza z teje daty — przeciw niezwocz-

nemu stoczeniu bitwy. 6) Jeneraa Dywizyi Chrzanowskiego bez daty —
za negocyacy z Rosy. 7) Jeneraa Dywizyi Maachowskiego Kazimierza

z daty 10 sierpnia — obojtne. 8) Jeneraa Jagmina z daty 9 sierpnia —
przeciw bitwie. 9) Jeneraa Dywizyi Umiskiego — za bitw, z daty 9 sier-

pnia. 10) Jeneraa Inynieryi Prdzyskiego z daty 8 sierpnia — za bitw.

11) Jeneraa Milberga z teje daty — obojtne. (Ob. niej pod Nr. 7—17).

Czytano potem opinije Rad wojennych z daty 3, -4, 6 i 7 sierpnia

za atakiem niezwocznym armii nieprzyjacielskiej. (Ob. niej pod Nr. 18).

Wezwano nastpnie w celu zasignicia onyche opinij wszystkich

Jeneraów i Dowódców puków.

(1). Nasamprzód zaproszony by Wódz Naczelny siy zbrojnej
narodowej. Na zapytanie, jak zamiarem jego jest postpi, aby jak

jnajbardziej oddali oblenie od stolicy, Naczelny Wódz odpowiedzia

kwesty: czemu stolica nie jest tak zaopatrzon, aby oblenie nie wpra-

wiao w obaw mieszkaców Warszawy? Owiadczy na to JW. Niemo-

jowski, i trudno pooenia krajowego, brak funduszów, cige obozowa-

nie caej armii w Warszawie lub w jej okolicach, a moe i niezrczne wzi-
cie si Intendentów ywnoci byy temu powodem. Gdy rekryminacye nie

doprowadziyby Delegacyi do koca dziaa, do których powoana zostaa,

przystpiono powtórnie do kwestyi, któr poprzedzono nastpn:

1) Czy mona jeszcze z korzyci atakowa armi Feld-
marszaka Paszkiewicza? Mniejszo kawalerj r

i naszej— odpowiedzia

W^ódz Naczelny — w porównaniu z si nieprzyjacielsk, szczególniej

w pooeniu wzajemnem dwóch wojsk, zdaje mu si oddala nadziej od-

niesienia korzyci, tern bardziej, e pobiwszy nawet nieprzyjaciela, nie

monaby z wytknitej przyczyny z zwycistwa korzysta, chyba tylko po-

owicznie, a i w tym nawet razie posunicie si wojska nadstawioby ty

jego korpusowi Rydygiera. Jedna tylko walnie wygrana mogaby stanow-

cze przynie korzyci, ale bitew takich, jak Jenajska, mao liczy historya,

i podobnego zwycistwa Wódz Naczeiny spodziewa si, zbytby to po-

chlebnem dla siebie sdzi. Przeciwnie przegrana, zdaniem Wodza, straszne

zrodziaby skutki. Zreszt ubolewa Wódz nad brakiem Davoustów, Monte-

bellów i tym podobnych podkomendnych w swojej armii, a w szczegól-

noci nad brakiem Jeneraa kawaleryi.

2) Co dziaa myli Wódz Naczelny, aby oddali do naj-

dalszego czasu oblenie Warszawy? Poty pozosta myli w po-

zycyi dzisiejszej, dopóki Rydygier o jeden marsz do wojsk nieprzyjaciel-

skich nie zbliy si; potem cofn si ma zamiar Wódz Naczelny w okopy

stolicy. Zostaje si za dlatego w miejscu opanowanem, aby ywi wojsko

bez czerpania z zapasów warszawskich. W Warszawie, doda Wódz Na-

czelny, nie wtpi on o losie Ojczyzny, póki jakiekolwiek siy w rce jego

zostan; auje tylko, e Rzd Narodowy nie opatrzy tak zapasów yw-
noci, iby duej nad cztery niedziele broni si w niej mona si byo
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spodziewa. W idei opuszczenia Warszawy nie pokada wszelako wido-

ków, chyba po strawieniu ostatniego kawaka chleba.

3) Czemu dozwolono nieprzyjacielowi przej Wis?
zapyta si JW. Tyszkiewicz. Odwouje si Wódz Naczelny do powagi

najznakomitszych autorów, i wzbroni przejcia nieprzyjacielowi nie

mona: robi on bowiem mnóstwo demonstracyi w tym celu, przeciw któ-

rym mona tylko w rodku siy postawi; ale zapierajc drog z jednego

koca rzeki, z drugiego zatamowa takowego przejcia niepodobna, choby
szczupej garstce, która natychmiast szacami zasoniwszy si, odpiera

atwu wszystkie póniejsze natarcia i pod tein zakryciem most stawia.

4) Dlaczego dozwolono oszacowa si nieprzyjacie-

lowi w owiczu, gdy zwaszcza mona byo korzysta z nieczynnoci

nieprzyjaciela w Nieszawie? — Z tej przyczyny, iby by tego samego

móg dokaza w Sochaczewie, gdyby w owiczu przeszkody dozna by:
taka bya odpowied Naczelnego Wodza. Dla uspokojenia troskliwoci pu-

blicznej co do pogosek o traktowaniu z nieprzyjacielem. Wódz Naczelny

mia sobie za obowizek przeoy, e nie tylko nigdy o tern zamyla, ale

nawet radzi, aby pod adnym pozorem w tym przynajmniej momencie,

gdzie interwencya Dworów przyjaznych moe by spodziewan, o trakto-

waniu nie myle: albowiem takie postpowanie przerwaoby niezawodnie

przychyln dla nas interwencya.

2. Nastpnie zaproszony zosta pukownik Bem, dowódca artyleryi

czynnej: owiadczy on si z zupen otwartoci za bojem zaczepnym,

czy to prostym atakiem, czyli za pomoc zrcznego manewrowania.

Uwaa, i przed kilku dniami korzystniej mona byo dziaa. Odwrotowi

zupenie jest przeciwny, jako wyranej przepowiedni skonania Ojczyzny.

Wojsko pragnie walki, wyjwszy chyba wysze stopnie. Co do przeszoci,

jenera (!) Bem skada si krótkoci swojej suby w wojsku; co mu s-
dzi o tern nie pozwala. Zgodnie z zdaniem swojem o potrzebie dziaania

zaczepnego, gdy Wódz Naczelny sprzeczne ma w tej mierze zdanie, jest

pukownik Bem za jego odmian, a lubo ca trudno w wyborze widzi,

zoy wszelako zdanie swoje zapiecztowane w tym wzgldzie.

3. Jenera Milberg owiadcza gotowo swoj do walki, ale po

przekonaniu si o pewnoci spodziewanych korzyci; w widoki polityczne

wchodzi nie sdzi by swoj rzecz. Wojsko pragnie walki; przyjmie

kad zmian Wodza, lubo jenera szanuje zupenie talenta Jeneraa Skrzy-

neckiego.

4. Jenera Mokosie wie sdzi, e czas otwartej zaczepki, nie-

szczliwie zaniedbany, min: przenosi wszelako zaczepne dziaanie nad

odwrót. Duch wojska pochwala; ale sdzi, e odwrót mógby zaszczepi

w niem nieufno w Wodzu. Na Wodza Naczelnego podaby jeneraa Ma-

achowskiego.

5. Jenera Gawroski auje równie spónionego ataku; dzi

go trudnym uwaa. Sdzi [by potrzebnym cofnienie si nad Utrat, do

czego sam postp Rydygiera wojsko Narodowe przymusi. Wojsko walki

pragnie; ale nie myli jenera, aby nieufno wojska w Wodzu Naczel-

nym miaa si za daleko posun na przypadek odwrotu.

22*
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6. Jenera Wroniecki jest za bojem zaczepnym, ale nie zgadza

si na oddalenie od stolicy. W pooeniu dzisiejszem atak zdaje mu si

niepodobnym, tylko radzi wyprowadzenie go manewrami z pozycyi. Duch

wojska jest jak najlepszy; chodzi tylko, zdaniem jeneraa, o zniszczenie

niezgody, jak rodz towarzystwa patryotyczne i wolno druku. Zupen,
doda, pokada ufno w Naczelnym Wodzu równie jak wojsko.

7. Jenera Zawadzki nie widzi monoci atakowania nieprzy-

jaciela: radzi odwrót nad Utrat. Wojsko jest najlepszej otuchy i odwrót

nie nadwery w nim ducha.

8. Jenera Jagmin obstaje przy zdaniu swojem w opinii z daty

9 b. m. Radzi manewrowaniem skoni nieprzyjaciela do bitwy. Otucha

wojska zdaje mu si by nie z: odwrót miaby wpyw na maruderstwo

modego onierza. Ufnoci w Wodzu Naczelnym osdzi nie umie z po-

wodu zda rónorodnych; zreszt od sdu wstrzymuje si.

9. Jenera Andrychiewicz nie jest za zaczepnem dziaaniem,

z powodu straconej od kilku dni pory. Radzi odwrót. Duch wojska nieza-

chwiany, ani go zachwieje cofanie. Wódz posiada ufno onierza.

10. Jenera Ramo r i no uwaaby nieroztropnoci otwarty atak

w tej chwili; ale jest za zaczepk sposobem manewrów. Duch wojska do-

bry. auje, e nieprzyjaciel nie by wczenie atakowany pod Gbinem.

W tej chwili jest za atakowaniem Rydygiera, po zostawieniu polowy

przeciw Paszkiewiczowi. Cofanie ducha wojska nie powinnoby nadwer-

y. Wprawdzie monaby wyrzuci Wodzowi zbyt powolne postpowanie

w obronie Wisy, ale dobrej chci jego nie mona obwinie. Wojsko jego

dowództwa jest tak utrzymane, i kad zmian co do Wodza, chocia

on jej nie domaga si, przyjmie bez szemrania. Nie myli, aby szkodzi

mogo zobowizanie Wodza Naczelnego, jeli tego jest potrzeba, do roz-

waania rady dodanych mu jeneraów.

11. Jenera Chrzanowski nie chce ju mówi o przeszoci,

która moe niektóre miaa pomylne chwile; ale dzi stan rzeczy zmieni

si: dzi rzecz wtpliwa; mona wygra, mona przegra. Duch wojska

jest dobry, jeeli wygramy, co nastpi moe, bo nasza artylerya ma
wielk wyszo; ale na przypadek odwrotny niekarno przepowiada naj-

smutniejsze wypadki. Chodzi wic o to, eby koniecznie zwyciy, a do

tego zwyciy stanowczo, bo par tysicy niewolników i t. p. korzyci

nie bd miay wpywu na nasze losy: przegrana za zapowiedziaaby

zgub ostateczn z powodu braku subordonacyi. Tej niesubordonacyi jest

powodem samo powstanie, które si w wojsku wylgo bardziej jeszcze

ni w Narodzie. Poprawa w tej mierze w cigu kampanii jest prawie nie-

podobn. Prawda wyej powiedziana jest tak istotn, i puki nowe, jako

nie nalece do rewolucyi, s daleko wicej subordo(no)wane, ni stare.

Zdaniem jeneraa, przeduenie wojny jest rodkiem rozpaczy; jedna bitwa

przegrana z naszej strony stanowi zupeny nasz upadek; wygrana spro-

wadzi przeciw nam nowe tumy nieprzyjaciela: z tej przyczyny wnosi, aby

zapyta si, jakie s warunki do ukadów ze strony Rossyan? Jenera

myli: i siy nasze s jeszcze szanowne, e wzgld na nie kae si nie-

przyjacielowi zastanowi i pomyli, czyli bdzie mu si godzi powici
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30,000 swego wojska dla satysfakcyi powieszenia osób kilkunastu? Wa-
runki, jakieby poda jenera, s do szerokie nawet co do prowincyj Li-

tewsko-Ruskich, samo tylko poczenie tych prowincyj z Królestwem wy-

jwszy. Ale ukady nie nale do wojska, które tylko rozkazy odbiera

powinno; ukady Reprezentacya Narodowa upowani koniecznie musi:

do niej wic jenera odwoa si radzi. Ukady tembardziej radzi Chrza-

nowski, e póniej nieprzyjaciel bez bitwy do nich nas przymusi, a to za

pomoc oszacowania si pod Warszaw i nie dopuszczenia ywnoci,
rzucajc si do bitwy tylko w przypadkach pewnej korzyci. Pótora roku

oblegali Moskale Kaza, nim go zdobyli, a to miasto wiadczy, co moe
zemsta moskiewska i czem grozi Polsce? Przeciw Wodzowi Naczelnemu

w samej rzeczy wznosi si nieufno, która by si moga zwikszy przy

odwrocie; ale wybór nowego jest trudny: jenera Chrzanowski nie zna ni-

kogo na jego miejsce, chyba jeneraa Dembiskiego z wzgldu na pa-

tryotyzm jego. Koczy jenera zapewnieniem, i zdanie jego nie prze-

szkodzi mu walczy z zupenem posuszestwem i arliwoci, gdy odpo-

wiedzialno za stoczon bitw Reprezentacya Narodowa na siebie

wemie.
12. Jenera Bogusawski nie sdzi ju by pomylnem atako-

wanie w tej chwili, tylko z pomoc manewrowania, zdolnego wyprowa-
dzi nieprzyjaciela z pozycyi. Ufno w Wodzu moe si chwieje w mo-
dych oficerach, ale wojsko pójdzie za rozkazem. Zapewne s uchybienia,

jakich si Wódz dopuci, ale wybór nowy zdaje si by jeneraowi tru-

dnym. W ostatniej potrzebie byby za jeneraem Maachowskim lub Sie-

rawskim.

13. Jenera Sierawski widzi ducha onierza najlepszym; oba-

wia si tylko, aby nieczynno go nie znuya. Widuj si onierze na

widetach z kozakami, którzy ju niejako z nimi w ukady wchodz: dal-

sza gnuno kae si zupenego rozprzenia obawia. Do wskrzeszenia

najwyszego zapau potrzeba bitwy, tym wicej, e w niej tylko zbawie-

nia spodziewa si moemy, a nie w zamkniciu armii w Warszawie.

Ale w tym celu trzeba, eby wojsko miao ufno w Wodzu, której nie

ma; a nadto i ufno w podrzdnych wodzach: s za jeneraowie, jak

Milberg, Jagmin, Skaryski i t. p., którzy walczy unikaj, a co wielu

jeneraów, jak Chrzanowski, Ramorino, Langerman i inni powiadczy
mog. Nakoniec stosowne tylko do okolicznoci manewrowanie moe za-

pewni rzeczy publicznej korzy. Potrzeb zmiany Wodza ju wynurzy
jenera; co za do wyboru, zdanie jego owiadcza si za hrabi Pacem,

sdzc zreszt, i wojsko przyjmie kadego jeneraa, chociaby tytuu

Wodza Naczelnego nie nosi.

14. Jenera Maachowski Kazimierz opar opini swoj
z daty 10 sierpnia na doniesieniach, jakie w rezerwie móg posiada: dla-

tt go nie móg si wyraa stanowczo, ale jest przekonania, e na odwoce
nic nie zyskamy. Wszake stracilimy, zdaniem jego, sposobniejsz por:
i dzi wszelako byby za niezwocznem dziaaniem, gdyby tylko zapewni
mona nagrodzenie z rezerwy strat, jakie bitwa przynie koniecznie musi.

Nie jest bynajmniej za cofaniem, któreby nadweryo w wojsku ducha
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publicznego; radzi, owszem, zrczne uderzenie na Rydygiera, zamasko-

wawszy postp swój Paszkiewiczowi. Z zupen otwartoci owiadcza, i
od bitwy Ostrockiej straci Wódz dzisiejszy zaufanie, które tak piknie

poprzednio naby: straci je za nieczynnoci. Wybór wydaje mu si tru-

dnym: to tylko pewnem sdzi, i Zastpca powinien mie przy boku jene-

raa Prdzyskiego, bardziej od innych utalentowanego.

15. Jenera Umiski owiadcza: i kada godzina ma wpyw
na dziaania wojenne; przed kilku dniami atak zapowiada niewtpliwie

zwycistwo; dzi ju si ma rzecz inaczej: trzeba atakowa, ale z frontu

dzisiaj nie podobna. Ufno wojska, zdaje si, zupenie upada w Wodzu;
ju brygada jeneraa Mokosiewicza wzbraniaa si przed kilku dniami

z Sochaczewa cofa. Z tej przyczyny radzi jenera zmian; ale przy wkra-
dzeniu si niesubordonacyi najlepszym rodkiem sdzi powoanie puków
do wotowania. Swojem zdaniem obsiawaby za jeneraem ubieskim.

16. (16—17). Pukownicy czkowski i Zeliski zarczaj
za ducha wojska, pragncego walki, i za karno onierza, ufnego w Na-
czelnym Wodzu, lubo odwrót jest zawsze nieco pod tym wzgldem nie-

bezpiecznym.

17. (18). Pukownik Podczaski Wadysaw rczy za karno
i za mstwo swojego puku, czuje wszelako szkodliwo odwrotu, który

zawsze ducha osabia. Stagnacya, trwajca szczególniej, ma wpyw na
modych oficerów, których niepokoi. Proponowaby w potrzebie na Wo-
dza jeneraa Sierawskiego, jako najpopularniejszego w wojsku; talentami

mógby si otoczy
18. (19;. Jenera Czarnomski jest przeciw walce w tej chwili,

jako niebezpiecznej. Ducha wojska wystawia w najlepszem wietle, równie

jak jego ufno w Wodzu Naczelnym.

18. (20). Wojnarowski dowódca puku 21-o jest zupenie za Wo-
dzem Naczelnym i za karno swojego puku zarcza.

19. (21). Jenera Skaryski Kazimierz odwouje si do swej

opinii z daty 9 b. m. Zaufanie w Wodzu Naczelnym zdaje mu si by
niezmiennem w jego dowództwie.

20. (22). Pukownik Dbrowski zawiadcza pragnienie

walki i karno puku swojego, niemniej ufno jego w Wodzu Na-
czelnym.

21. (23). Jenera Szydowski nie chce sdzi planów Wodza; po-

stpi podug rozkazów tak jak wojska jego dowództwa.
22. (24). Pukownik Witkowski pewrny 'jest karnoci i ducha

wojska; wszystko pragnie walki, ale plany Wodza wykona z zaufaniem.

23. (25). Pukownik Majewski dowodzi pukiem 4-tym, którego

duch jest zawsze ten sam, lecz modzie rezonuje; na to jedyny sposób

jest zapobieenie sejmików przez przysyani* rozkazów z góry: stamtd
wojsko przyjmie kadego Wodza bez szemrania. Duchem puku 4-go paa
caa dywizya 3-cia. której on cz stanowi. Radby zna zdatniejszego od

jeneraa Skrzyneckiego.

24. (26). Jenera Wsowicz nie jest zdania, ab}7 Wodza zmienia,

bo chocia ufno w wojsku zachwiana, nie widzi monoci zastpienia
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onego: za samym tylko Chopickim by si owiadczy. Zreszt za swoj
brygad rczy przy kadej zmianie. auje, e nie atakowano przed 8-ma

dniami.

25. (27). Jenera Skaryski Ambroy zarcza za karno i du-

cha wojska, w subalternach widzi wszelako nieufno w Wodzu od chwili,

jak cofanie stao si czstem. Gdyby odmiana nastpia, byby za ubie-
skim jeneraem.

26. (23). Pukownik Zaliwski twierdzi dobrze o duchu i karnoci

swojego dowództwa. Jest za nieodwocznem dziaaniem pod kar zupenej

zguby. Znajduje sposób atakowania w przeamaniu linii moskiewskiej,

duszej od naszej, bo okrajcej nasz lini. Wojsko niema adnego zau-

fania w Wodzu; niema go i Naród podug jego zdania. Zmiana jest ko-

nieczn; obstaje za kadym, byle najsurowsza odpowiedzialno grozia

przegrywajcemu. W przejciu Wisy przez Moskali przypisuje najwyszy
bd Naczelnemu Wodzowi; dzi ju do ostatnich kroków odwoa si na-

ley. Z kilku jeneraów, Rybiskiego przenosi nad innych.

27. (29). Pukownik Kruszewski nie chce sdzi o planach: zga-

dza si, e by moe, i ufno cokolwiek jest nadweron w Wodzu,
ale za puk swój rczy zupenie. Co do cofania robi rónic midzy cofa-

niem wczenie przewidzianem, a cofaniem wród bitwy, z których ostatnie

demoralizuje naszego onierza. Czy zmiana nastpi, czynie, za siebie i za

puk rczy.

28. (30). Pukownik Wybranowski zawiadcza karno onie-
rza, który wszelako wulaby pój naprzód, ni cofa si. Co do ufnoci

w Wodzu, onierz mao pod tym wzgldem rezonuje; oficerowie wicej,

lecz przedewszystkiem wadz Narodow szanuj i zupenie pod wrzgldem
jej wyboru s spokojni.

28. (31). Pukownik ar tyl ery i Jaszowski, zawiadczajc pa-

tryotyzm rezerwy artyleryi, twierdzi, e si ta bynajmniej nie wrdaje

w osdzanie wadz wyszych: szanuje wszystkie jej rozkazy.

29. (32). Pukownik Leski pragnie przedewszystkiem walki rów-

nie, jak puk jego zniechcajcy si gnunoci, tak jak kady onierz,

który ju adnego niema zaufania w Wodzu od czasu stagnacyi. Dlatego

przyjby kadego Wodza, któryby naprzód prowadzi armi: szanuje

i patryotyzm i cnoty Skrzyneckiego, ale onierz z nim si bi nie bdzie,

bo zna jego plan odwrotu i mniemaoby, i si z przymusu bije. Jenerao-

wie i pukownicy, co tego samego nie owiadczyli, nie mówili otwarcie:

ale Leski, jako Polak praw}', zapomina o swojej mioci dla Naczelnego

Wodza, dla ocalenia Ojczyzny. Wojsko mogoby samo dokona, czego

Rzd nie upowani. Jest za Dembiskim z pomoc Prdzyskiego.

30. (33). Pukownik Sotyk wystawia arliwo wojska za walk.
Rzeczy do tego doszfy stopnia — mówi — i przekonany jest, e Naczel-

nym WT

odzem jenera Skrzynecki pozosta nie moe, a w nadzwyczajnych

trudnociach co do znalezienia nowego Wodza, któryby przez zwycistwo
Ojczyzn uratowa, mniema, e najwicej zdolnoci do doskonaoci zbli-

ajcych si posiada jenera Prdzyski.
31. (34). Pukownik Wysocki lka si o ufno wojska w Wodzu
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mimo caej karnoci onierza: nie obwinia jeneraa Skrzyneckiego, znaj-

duje nawet pooenie nasze najkrytyczniejsze, gdy przychodzi myle
o zmianie wobec nieprzyjaciela; ale zmian sdzi niezbdn, bo niech
onierza codzie si pomnaa. Jest za jeneraem Maachowskim z doda-

niem Prdzyskiego. Owiadcza si przeciw mianowaniu Naczelnego Wo-
dza: jenera gównokomenderujcy zdaje mu si dogodniejszym. Nie widzi

nigdzie indziej zbawienia.

31. (35). Pukownik B y s z ew s k i wiadczy za karno i ducha
swojego puku i naprzód i wr ty i gotowego. Zaufanie w Wodzu nie

sdzi by zachwianem.

32. (36). Pukownik Niewgowski kontent jest z karnoci
i ducha puku, który odpowie oczekiwaniu publicznemu. Nie chce dawa
zdania o nieufnoci wojska w Wodzu: owszem, szanuje w nim wybór
Naczelnego Wodza i, jeli sarka, to bardziej na swawolne zdania pism
publicznych przeciw jeneraowi, którego wojsku Sejm Narodowy nada.

33. (37). Pukownik Paszkowicz chwali swój puk, ale nieufno-

ci w Wodzu od niejakiego czasu zatai nie moe: sdzi zmian korzyst-

niejsz nawet wobec nieprzyjaciela. Przedstawia jeneraa Maachowskiego.
34. (38). Pukownik Szmigielski kae wszystkiego od puku

swego oczekiwa: karnoci, wytrwaoci i ufnoci w Wodzu i w Rzdzie
Narodowym.

35. (39). Pukownik Podczas ki z 6-o puku to samo potwierdzi.

36. (40). Pukownik Rzepecki w imieniu artyleryi swojego do-

wództwa zarcza, i, si w adne sdy nie mieszajc, powinnoci dopeni.

37. (41—42). Pukownicy artyleryi Bielicki i Nejmanowski
pewni s swoich bateryj, ale uwaaj potrzeb zmiany Wodza Naczelnego.

Ostatni chwali falenta Bema na szefa sztabu.

38. (43). Lewandowski dowódca bateryi widzi chwiejc si ufno^
ale zmiana zdaje si mu niebezpieczn.

39. (44). Kochanowski pukownik zapewnia za karno i ducha
swojego puku.

40. (45). Dowódca bateryi Koucbowski uwaa konieczn po-

trzeb zmiany Wodza i postpu naprzód.

41.(46). Pukownik Russyan nie tai zachwianej cokolwiek ufnoci,

lecz sdzi zmian w obecnej chwili niebezpieczn i zreszt za karno
puku rczy.

42. (47). Bagieski dowódca artyleryi powiedzia, i prawie ha-

mowa musi zapa onierzy niecierpliwych nieczynnoci, marszów i kon-

tramarszów. Nieufno jest codzie wiksza w wodzach: obwinia ich

o niech lub niezdolno. Ale onierz tak rachuje na Sejm, i na ka-
dym w potrzebie przestanie, tak jak uspokoio si ogoszeniem ostatniem

woli Narodowej kojcej troskliwo publiczn pod tym wzgldem. Nie

przedstawia Wodza, lecz radby, aby kademu, jaki si utrzyma, Prdzyski
i Bem dodani byli.

43. (48). Kruszewski dowódca bateryi rczy za ducha wojska i kar-

no jego: baterya jego nie wdaje si w rozpoznanie talentów i czynnoci
Wodza.
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i. (4:9). Pukownik Czoczyski nie tylko wiadczy ufno o-
nierza swojego w Wodzu, ale dziwi si nawet sarkaniom pism publicz-

nych przeciw niemu.

45. (50). To potwierdza major Podczaski dowódca 8 puku, puku
komenderowanego niegdy przez Naczelnego Wodza, którego pami czule

zachowuje.

46. (51). Major K i ez akowski, dowódca weteranów czynnych, pe-

wny jest swojego puku, lubo jak cae wojsko przykrzy mu si nieczyn-

no. Zaufanie nieodstpuje weteranów co do Wodza Naczelnego, bynaj-

mniej si w sdy nie wdawajc.
47. (52). Szop owi cz, dowódca rakietników, narzeka z wojskiem na

nieczynno i niezgod, jakiej si domyla midzy Wodzami, ale ma zaufa-

nie w Naczelniku.

48. (5H). Podpukownik Inynieryi Jodko uwaa narzekanie na

nieczynno i std mnoc si niech i nieufno ju posuwajc si do

tego stopnia, e s tacy, co zamylaj o daniu samym sobie Wodza Na-

czelnego.

49. (54). Dowódca korpusu saperów Izbicki imieniem swoich

onierzy sarka przeciw nieczynnoci Wodza, zarczajc, e wojsko pójdzie

za kadym, kto je w ogie poprowadzi. Jest za szybk walk.
50. (55). Pukownik Puszet.

51. (56). Jenera Lewiski uwaa bitw wyda si mogc za na-

der stanowcz, bo i zbawi i zgubi kraj na raz moe. Jego zdaniem

dzi ju nadzieja zwycistwa w szacach nieprzyjacielskich jest niepewn.
Radziby raczej wzicie pozycyi takie, aby poczeniu sie Rydygiera

z Paszkiewiczem przeszkodzi, a potem bi si z niemi oddzielnie. Co do

subordonacyi, ta zdaje mu nie bardzo by nadweron: aby j wzmocni
zdaje mu si potrzebnem, aby Sejm do wojska przemówi i utwierdzi zau-

fanie jego w Wodzu, bo zmiana w tych okolicznociach mogaby by nie-

bezpieczn. W takim razie potrzeba byoby zrobi manewr, któryby mo-
ralno onierza podniós.

52. (57). Pukownik Legii Litewskiej Kamieski zarcza za

karno i ducha onierza swojego, pragncego walki i nieczynno sobie

przykrzcego.

53. (58). Pukownik Legii Nadwilaskiej Kroczy ski to
samo potwierdzi

54. (59). Pukownik Roszki ewicz kontent ze swojego puku —
duch dobry i ufno w Wodzu zupena.

60. Pukownik Borowy od karabinierów to samo owiadcz)!,

co i poprzedzajcy dowódca.

61. Pukownik Korytkowski drugiego huanów to samo
w imieniu swojego puku zawiadczy.

62. Jenera Inynieryi Prdzyski odwouje si do opinii

swojej z daty 8 sierpnia (Np. II), której w niczem nie zmienia, zostawiajc wsze-

lako modytikacy Naczelnemu Wodzowi wedug wypadków, jakie kada
chwila sprowadzi moe. Cofanie si do Warszawy uwaa zgubnem dla

rzeczy publicznej, jeeli postp Rydygiera zagraa poczeniem si onego
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z armi Paszkiewicza. Jenera Prdzyski znajduje w tern nowy po-

wód do atakowania jednego z nich, aby razem z obudwoma nie mie
do czynienia. Zgoa dziaa, a dziaa niebawnie jest rad nieodzown je-

neraa, tym wicej, gdy kady dzie zmniejsza podobiestwo zwycistwa,

które przed kilku dniami wiele za sob szans miao. O duchu wojska nie

umie da adnej wiadomoci, ile od armii od niejakiego czasu oddalony.

Co za do bdów na przeszoci, w armii popenionych, odwouje si je-

nera do pamitnika, który oddzielnie skada i o rozbiór którego usilnie

uprasza, gdzie oraz wyuszczy zdanie swoje o talentach Naczelnego Wo-
dza. Pomimo cnót i przymiotów, jakie mu przyznaje, nie sdzi on go zdol-

nym zbawienia kraju, zwaszcza, e takowe tylko wielkiem zwycistwem
pozyskane by moe; takie za zwycistwo daleko mniej ju ma dzi po-

dobiestw od czasu zajtej przez nieprzyjaciela w owiczu pozycyi.

Gdyby wybór nowego Wodza mia nastpi, jenera ubieski zyskaby

jego ufno w przypadku, gdyby jenera Chopicki nie móg tego stopnia

zaj. Co si tycze prawa o wadzy Naczelnego WT

odza, jenera Prdzy-
ski jest za zupenem jego uchyleniem: wyznaczanie jeneraów dowodz-
cych i ich odwoanie (Naczelnego Wodza wszake wyjwszy), niemniej

mianowanie wszyslkich oficerów i rozdawanie nagród, zdaniem jego, ma
zalee od Rzdu, na przedstawienie Ministra Wojny. Rzd nadto udziela

instrukcy Naczelnemu Wodzowi, podug której ma postpowa.
63. Jenera Koaczkowski kwatermistrz jeneralny znajduje po-

zycy dzisiejsz trudn i coraz zmniejszajce si podobiestwa wygranej,

chocia jeszcze takowe istniej, ale za kilka dni ju ich moe nie bdzie:

jest wic za szukaniem bitwy, na lewym brzegu Bzury, debuszujc od

Sochaczewa; odwouje si zreszt do zdania swojego z daty 9 t. m. Przy

tej okazyi owiadcza si wspólnie z jeneraem Prdzyskim za ostronem

uywaniem podobnych Rad wojennych, gdzie zdanie wikszoci jest naj-

czciej faktycznem, ile od wpywu starszestwa zalecem. Przekonany

jest jenera Koaczkowski o najlepszym duchu wojska, gdyby tylko brak

ufnoci nie okaza wpywu na karno wojskow, której uchybienia po-

cignyby najsmutniejsze skutki. Ta to obawa nieufnoci wojska w Wo-
dzu Naczelnym, mimo wszystkich zalet, jakie cnotom jego prywatnie od-

daje, skania go do uznawania potrzeby zmiany tern bardziej, gdy

i Wódz nawzajem nie pokada nadziei w walce zaczepnej. Zdanie swe

wzgldem wyboru owiadcza jenera z wchaniem: co do znajomoci woj-

skowej sztuki i czynnoci mówi za jeneraem Krukowieckim, zwaszcza, i
on najlepiej karno utrzyma potrafi; co za do ufnoci armii samej,

zdaje mu si jenera Chopicki, ale tylko pod wzgldem militarnym, a nie

politycznym, najwicej obiecywa. Równie jenera Koaczkowski jako

i jenera Prdzyski dodaj: e gdy walna wygrana jest potrzebn dla

zbawienia kraju i gdy z tej przyczyny bitw wrszystkiemi siami wyda
potrzeba, przegrana wic pocignaby nieochybnic zgub zupen: chyba

szcztki tylko armii cofnyby si do Warszawy dla podpisania kapi-

tuacy i.

64. Jenera Rybiski gani ze prowadzenie wojny od do da-

wnego czasu: wygrana bitwa moe tylko rzecz publiczn do pomylnoci
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przyprowadzi, mimo caej trudnoci pooenia, jak kady postrzega.

O wygranej jeszcze nie zwtpiewa: daje mu t otuch zapa i dzielno
wojska Narodowego. Nie masz pooenia, mówi, z któregoby si wypro-

wadzi nie mona. Radziby nawet wydanie bitwy z tej strony Bzury.

Wódz Naczelny straci zaufanie wojska: potrzeba zmiany, jakkolwiek póna,
zdaje mu si by konieczn. Owiadcza si za jeneraem ubieskim.

65. Pukownik Zamojski owiadcza si za koniecznoci dzia-

ania zaczepnego, raz ztd, i tam ley zbawienie; powtóre, i tym tylko

sposobem da moemy pole oficerom do udowodnienia swoich talentów,

których tak mocno nam potrzeba. Najczynniejszymi z jeneraów zdaj mu
si jeneraowie Chrzanowski i Turno. Takich wicej, zdaniem jego, potrze-

baby byo wojsku, które bi si koniecznie pragnie. Nieczynno wprawia
je w najwysz niech i niszczy jego zaufanie w Wodzu Naczelnym, któ-

remu nawet z tej strony niebezpieczestwo osobiste grozi. Z tej przyczyny

uwaa potrzeb konieczn zmiany i w tym celu proponuje jeneraa Dem-
biskiego. Dodaje wszelako, i wadza jeneraa powinna by ograniczon,

bo w jej rozcigoci ley ze, któremu niezbdnie zaradzi potrzeba.

66. (66—67). Major Klemensowski potwierdza, równie jak

adjutant Naczelnego Wodza, Pruszyski, zdanie powysze. Pierwszy

chwali talenta jeneraa Prdzyskiego.
67. (68). Jenera ubieski odwouje si do opinii swojej z daty

9 b. ni. Przedwstpnie uwaa za klsk dla subordonacyi wojskowej zjazd

Delegacyi, chyba tylko usprawiedliwi si mogcej zamachami tajnemi,

które od kilku dni ju si tliy. Zmiana Wodza w obecnej chwili wydaje

mu si niebezpieczn. W potrzebie koniecznej zdawaby mu si ze wiata
najzdolniejszym jenera Prdzyski: nie zna wszelako innych jego zalet.

68. (69). Pukownik Urbaski pochwala ducha, karno onierza
swojego i ufno jego w Wodzu Naczelnym.

69. (70). Pukownik O dolsk i jest pewny ducha i karnoci onie-
rza; ale nie rczy za 'na wypadek cofania: onierz widziaby pewn
zgub, bez walki: sam czas by go pokona i do sromotnej kapitulacyi

znagli.

Naczelny Wódz siy zbrojnej Narodowej nadesa w tern miejscu

odezw pod dat dzisiejsz, ponawiajc raz jeszcze zdanie swoje wyej
wyuszczone, w której ofiarowa suy podrzdnie, jeeli, po rozwaeniu
wewntrznego i zewntrznego stanu kraju, obranie nowego Wodza De-

putacya przyzwoitem dla kraju znajdzie. Odezwa jego docza si do ni-

niejszego protokuu. (Ob. niej pod Nr. 29).

(podpisano): A(dam) C(zartoryski).

[Nr. 4]. [Protokó Delegacyi Bolimowskiej]. Dalszy cig,
dnia li sierpnia w teme miejscu.

Obecni: ci sami.

Przystpiono dnia dzisiejszego do dania opinii o potrzebie zmiany
Wodza Naczelnego. Zapytany przed innemi JW. wirski owiadczy
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si za zmian na zasadzie opinii doczonej do niniejszego wywodu so-

wnego. Nastpnie podobne zdanie objawi [.IW. Tyszkiewicz i opini

motywowan zoy. Równie owiadczy si JW. Dembowski i Mo-
rawski, czonek pióro trzymajcy: obadwaj motywa swoje doczyli. We-
zwany potem JW. lski owiadczy, e gdyby stana uchwaa, moc
której atrybucye dotychczasowe Naczelnego Wodza zmianie by ulegy,

w takim razie byby za jeneraem Skrzyneckim; w przeciwnym przypadku,

owiadcza si przeciw. Motywa czy. — W tern miejscu Ksie Prezy-
dujcy i Kasztelan Wyk owiadczyli, i zdaniem jeneraa Skrzy-

neckiego nominacya szefa sztabu, jak tego da JW. lski, nie moe by
od Naczelnego Wodza nie zawis. JW. Wyk jest przeciw zmianie

Wrodza w ogónoci i motywa swoje zoy. .JW. Wojewoda Ostrowski
owiadcza si za zmian i skada powody swoje. JW. Niemojowski
Wincenty jest za zmian Wodza, z poleceniem jeneraa Skrzyneckiego

na jeneraa piechoty, co oddzielnie motywuje. Nakoniec JO. Ksie P re-

zydujcy uwaa zmian Wodza wobec nieprzyjaciela i Europy za nader

szkodliw, ale konieczn przez wzgld na okolicznoci, które oddzielnie

wyuszczy. Tak wikszoci siedmiu gosów przeciw jednemu
zgodzia si D e 1 e g a c y a na odebranie wadzy jeneraowi
Skrzyneckiemu. Dziewity gos by wtpliwym.

Stosownie do artykuu 2-go uchway przystpiono do obrania Za-

stpcy. A gdy nastpia wtpliwo, czyli nominacya poprzedzona by ma
Rad wojenn ad hoc zwoan, dwa tylko gosy JJWW. Niemojowskiego

i Morawskiego owiadczyy si za, reszta przeciwko wnioskowi. Co do

wyboru Zastpcy, tak gosowano: 1) JW. Niemojowski owiadczy! si
za jeneraem Maachowskim z dodaniem jeneraów Prdzyskiego i Ko-

aczkowskiego. 2) JW. Tyszkiewicz za jeneraem Dembiskim z doda-

niem PPów Prdzyskiego i Bema. 3) JW. Dembowski za jeneraem
Dembiskim przy pomocy jeneraów ubieskiego i Prdzyskiego. 4) JW.
wirski potwierdzi powysze zdanie.^ 5) JW. Morawski przysta rów-
nie na to zdanie pod warunkiem koniecznym, aby jenera Dembiski
przyj do rady dwóch pomienionych jeneraów. 6) JW. lski za jene-

raem Dembiskim, z dzisiejszym szefem sztabu i kwatermistrzem Pr-
dzyskim. 7) JW. Wyk za jeneraem Dembiskim. 8) JW. Ostrow-
ski za jeneraem Dembiskim z jeneraami Prdzyskim i ubieskim.
9) JO. Ksie Cz artor \ sk i za teme samem zdaniem. Wikszoci
omiu gosów przeciw jednemu, otrzym a wic zastpstwo
jenera Dembiski. Tylu gosami kwatermistrzostwo jene-
ra n e przeznaczone zostao jeneraowi Prdzyskiernu; —
a szefostwo sztabu otrzyma jenera ubieski wikszoci
szeciu gosów przeciwko trzem. Uchwalono nastpnie, aby o postanowie-

niu Delegacyi jenera Dembiski niezwocznie by uwiadomiony, co nast-
pio dnia dzisiejszego o godzinie w pó do jedenastej z rana. (Ob. niej
pod Nr. 28)

(podpisano): A(dam) C(zartoryski).
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[Nr. 5]. [Protokó Delegacyi Bolimowskiej] Dalszy cig.
Dziao si jak wyej dnia 12 sierpnia 1831 roku.

Jenera Dembiski przybywszy wobec Delegacyi, Prezydujcy prze-

oy mu warunki wyboru, a mianowicie potrzeb zachowania przy sobie

szefem sztabu jeneraa Tomasza ubieskiego i kwatermistrzem jeneral-

nym jeneraa Ignacego Prdzyskiego, niemniej potrzeb odmiany atry-

bucyj Naczelnika siy zbrojnej Narodowej uchwa z dnia 24 stycznia r. b.

okrelonych. Jenera Dembiski z swej strony poda warunek, aby

w przecigu 60 godzin najdalej odebra od Sejmu ostateczne potwierdze-

nie w swej wadzy; i owiadcz}!, e po potwierdzeniu chce mie moc zu-

pen mianowania szefa sztabu i kwatermistrza jenerainego bez potrzeby

przedstawiania kandydatów; nie mniej nie zgadza si jak tylko na poda
si majce zmiany atrybucyi Naczelnego Wodza siy zbrojnej Narodowej

oddzielnie podpisane. — (Ob. niej Nr. 32).

Na odezw z daty 10 sierpnia odpowiedziano byemu Naczelnikowi

siy zbrojnej Narodowej uwiadomieniem o nominacyi jeneraa Dembi-
skiego; podzikowano mu o^az za przyjcie suby pod dowództwem
jeneraa Dembiskiego. (Ob. niej pod Mr. 30).

Powoano nastpnie jeneraów do dania opinii o atrybucyach
Naczelnego Wodza.

Obecni: Pukownik Bem. Jeneraowie: Lewiski, Koaczkowski. Pr-
dzyski, Skaryski K.. Jagmin, Zauski, Milberg, Ramorino, Chrzanowski,

Maachowski, ubieski, Umiski — skadajcy Rad wojenn.
Jenera Maachowski rzek pierwszy, i w dziaaniach wojen-

nych Wódz potrzebuje rozcigej wadzy; ale wypada, aby odbiera ogólne

instrukcye od Rzdu. Dowolnego szafowania nagrodami nie radzi jenera

zostawia Wodzowi; ale, owszem, chciaby, aby to zostawi pukom i ko-

misyom. Nie wchodzi bynajmniej w prawo mianowania Naczelnego Wo-
dza, czyli to Sejmowi, czyli Rzdowi ma by zostawione; zreszt komi-

sarze cywilni przy Naczelnych Wodzach nie zrobili, zdaniem jeneraa,

adnej szkody sprawie rewolucyi francuzkiej. Tak prawie sobie postpo-

wano za Ksistwa Warszawskiego, gdzie Wódz nie omieszkiwa o kadym
kroku Królowi donosi.

Jenera Umiski uwaa, i artyku o zawieszeniu broni zbyteczn
daje wadz Wodzowi Naczelnemu. Jest niemniej za oddaniem pod sd
jeneraów, lub przynajmniej podaniem powodów Rzdowi, gdy który z nich

arbitralnie oddalonym zostaje. Nominacye jeneraów powinny, jego zda-

niem, zaley od przedstawienia Wodza, ale od nominacyi Rzdowej.
Zgodzono si w tym miejscu, aby uoy w ogólnoci kwestye na-

stpujce wszystkim jeneraom skadajcym Rad wojenn do dys^usyi

:

1) Czy Wódz Naczelny ma by czonkiem Rzdu Narodowego, czyli

te ma zupenie ulega Rzdowi? 2) Czy nominacya Wodza zaley ma od

Rzdu lub od Sejmu? i)) Jakie jest zdanie opinentów co do nominacyi ofice-

rów; czyli mona w tej mierze ograniczy wadz Wodza? 4) To samo,

co do rozdawania nagród? 5) Prawo nieograniczone zawierania ukadów
o zawieszenie broni czy moe by zostawione Naczelnikowi?
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Jenera Koaczkowski, ad primum: owiadczy si affirmative

za prostem uleganiem Rzdowi, co podzielili wszyscy inni jeneraowie

oprócz jeneraa Zauskiego.

Ad 2-um: zgodzono si, eby mianowanie Wodza zaleao od Rzdu,

co potwierdzili wszyscy prawie jeneraowie z tym dodatkiem, i odwoanie

mogoby nawet bynajmniej bez ujmy osobie nastpi, tak iby jenera na-

czelny po odwoaniu wróci móg do stopnia pierwej posiadanego, gdyby

ten stopie nie by niszym od rangi jeneraa dywizyi. Wszyscy jenera-

owie podzielili to zdanie prócz jeneraa Zauskiego, który by za zostawie-

niem nominacyi Sejmowi.

Ad 3-um: zdaniem jest jeneraów, aby artyku tak by zmieniony,

iby tylko do stopnia podpukownika Wódz Naczelny mianowa. Jenera
Prdzyski doda: e wszystkie nominacye powinny zalee od Rzdu;
subdelegacye tylko naley mog do Wodza. Jenera Chrzanowski
by i za zostawieniem rangi pukownika pod nominacye Wodza z powodu,

i Wódz mógby umylnie trzyma podpukowników przy dowództwie

puków; a przeto naduyciom by si nie zagrodzio. Jenera ubieski
potwierdzi to zdanie, dodajc: i zaleenie rangi pukownika od Wodza
tak jest wanem, e prdzejby inne zostawi Rzdowi, nieli t najwa-

niejsz w wojsku pod wzgldem potrzebnego zaufania Wodzowi w pu-
kownikach. Jenera Umiski odpowiedzia na to: e wanie dla tego

w pastwie wolnem nie radzi zostawia nominacyi pukownika Wodzowi,

aby ta wadza nie poprowadzia go do uzurpacyi.

Co do odebrania komend pukownik Bem uwaa, i to po-
czone jest z niejakiem osawieniem: dlatego jest zdania, e za sdem na-

stpowa powinno, co wszelako nie ma przeszkadza zawieszeniu oficerów

w penieniu obowizków. Jenera Prdzyski doda: i taki sd po-

winien szczególniej nastpowa na danie kadego zawieszonego, aeby
móg si oczyci z zarzutu. Wszyscy inni jeneraowie zgodzili si w tej

mierze. Jenera ubieski rozrónia stopnie stae, jakiemi s rangi

pukowników, od komissyj, za jakie uwaa komendy jeneralskie. Prawo
oddalenia z pierwszych, zdaniem jego, powinno zwraca uwag szczegól-

niejsz, lecz co do drugich wolno Wodza powinna by zupeniejsz;
wszelako i w tym razie prawo oczyszczenia si przed komisy, czyli s-
dem, nikomu odmówione by nie powinno. To potwierdzi jenera
Umiski.

Ad 4-um pukownik Bem jest zdania, aby ilo dekoracyi prze-

znaczana bya przez Wodza na korpusy, korpusy za midzy sob roz-

dziela powinny nagrody. Najtrudniejsze w tej mierze postanowienie jest

co do sztabów, gdzie naduyciom trudno zapobiey. Jenera Koa-
czkowski radzi rozpozna w tej mierze instytucye austryackie posiada-

jce w tej mierze oddzieln komisy. Jenera Lewiski byby za nie-

ograniczaniem w tej mierze wadzy Wodza istniejcej. Jenera Pr-
dzyski upowaniby w tym celu Rzd, który powinienby pewn ilo
na korpusy zasuone przeznacza.

Jenera Ramo ri no owiadcza si za powikszeniem pod tym
wzgldem atrybucyi dowódców. Inni jeneraowie s za zachowaniem dzi-
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siejszej uchway: wszelako zdanie powszechniejsze radzi odjcie Wodzowi
prawa rozdawania krzya kawalerskiego. Jenera ubieski przeciwnie
Irka si, aby sejmikowanie nie zaszczepio si w pukach przez sposób
zaprowadzony przez dzisiejszego Wodza; mówi, aby dowódcom puku zo-

stawi wadz w tej mierze i tym sposobem wspiera sil hierarchii woj-
skowej, radzc kara pu kowników, którzyby naduywali sucego im
prawa. Jenera Umiski jest za ustanowieniem Rady pukowej, któ-

raby podawaa pukownikowi; co potwierdzi jenera Skaryski. Co
za do sztabów, jest zdania jenera Umiski, aby jeneraowie moty-
wowali powody, któremi podani przez nich oficerowie zasuyli na nagrod.

Co do szefów sztabowych zgodzili si jeneraowie, i Rzd ich mia-
nowa powinien na przedstawienie Wodzów.

Pukownik J, Bem. (ienera Bdy Lewiski. JB. Koaczkowski. J. Pr-
dzyski. General Bdy Skaryski. Genera Bdy Jagmin. Jenera Bdy
J. Zauski. Jen. Bdy Milberg. Gen. de Div. Ramorino. Gen. Dyi Chrza-
nowski. Maachowski. G. D. Tomasz ubieski. Umiski.

Tak zakoczony protoku, po przeczytaniu, przez Delegacy Sejmow
podpisany zosta. Dziao si jak wyej.

(podp.) Wincenty Niemojowski Czonek Rzdu. Wincenty Tyszkie-

wicz Pose Skwirski. Ignacy Dembowski Deputowany Pocki. Teodor
lski Pose Kielecki. Nie obecny na ostatniem posiedzeniu Fr. Wyk.
Ostrowski Senator Wojewoda. Prezydujcy: A. Czartoryski. Czonek Dele-

gacyi, pióro trzymajcy Deputowany Kaliski Teodor Morawski.

[Nr. 6]. [Opinia Jen. Bryg. Ant. Wro niecki ego]:

»Do Rady Najwyszej.

Widzc, co si dzieje w wojsku, za waszym przybyciem. Dostojni

Mowie, stanem w gronie waszym z przepenionem sercem; std moe
tómaczenia moje przez piszcego nie byy w tym duchu do protokuu
przyjte, jakie wynurzy chciaem, przeto na pimie mam zaszczyt takowe
na nowo zoy.

(podp.): Jenera Brygady Antoni Wroniecki, dnia 11 sierpnia 1831 r.

w obozie pod Bolimowem.
» Jestem za wydaniem bitwy, bo na to rozpoczlimy wojn, aby

orem wywalczy niepodlego Ojczyzny, lecz midzy wygran a prze-

gran w tej chwili bitw mieci si cae nasze istnienie; wydanie zatem
bitwy poprzedza powinno dojrzae zastanowienie si nad chwil i miej-

scem; wszelka porywczo, aby tylko krzykaczom warszawskim dogodzi,

pocignie niechybnie przeklestwo przyszych pokole, a nawet przyspie-

szy chwil, której si tyle lka pewna cz mieszkaców Warszawy.

W pooeniu naszem, chcc zaczepnie dziaa, radz ze skrzyde

maca przeciwnika, aby, albo lepiej si objani o jego stanowisku celem

rozpoczcia przeciw niemu ostatecznego i tyle danego kroku; albo po-

ruszy go z miejsca i w czasie pochodu uderzy na niego. Genera Umi-
ski jest ten m, który w oaem znaczeniu dopeni umie takowe zadanie.

Co do ducha wojennego w wojsku jest on przewyborny; wszyscy
paaj dz mierzenia si z przeciwnikiem; lecz co do ducha jednoci.
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ducha zaufania w oficerach i dowódcach, jest on poniekd nadwyrony
przez pisma publiczne i przymówki patryotycznego Towarzystwa; nie wi-

da ju pomidzy nami tego hartu umysów, który, ze staem przedsi-

wziciem oddawszy si raz wybracowi sejmujcych stanów, nie bada,

kto i jak go prowadzi, ale szed z ca ufnoci, gdzie wito sprawy

powoywaa; dzi jaki duch piekielny, wróg chway ora polskiego

wszystko krytykuje i najlepsze zamiary nicuje, i dla tego to widzimy od

niejakiego czasu pewien rodzaj wchania w naszych dziaaniach nawet

podrzdnych, bo takowe cienie na umyle w chwili walki nie dozwala

ju miaego i sprystego dziaania. Do Was, Ojcowie Narodu, naley
ukróci swawol, a dzielnemi sowy skojarzy umysy.

(podp.) Genera Brygady Antoni Wroniecki«.

[Nr. 7]. [Zdanie Jen. Bryg. Koaczkowskiego]:
»Zdanie moje o potrzebie stoczenia walnej bitwy wyprowadz z po-

oenia wzajemnego obydwóch armii i z wzajemnych zamiarów. Nieprzy-

jacielskie wojsko skada si z dwóch gównych mas, 1) z armii Paszkie-

wicza wynoszcej okoo 55,000; z tych jest 40,000 piechoty, 15,000 jazdy,

midzy któremi 4,000 kirysierów i okoo 150 do 200 dzia; ta masa skon-

centrowana jest pod owriczem na obudwóch brzegach Bzury majc do-

stateczn liczb mostów na tej rzece; komunlkacya z Nieszaw przechodzi

przez Kutno, Kowal; 2) z armii Rydygiera, która wynosi do 20,000 i ma
dwa mosty przygotowane pod Józefowem, przez które przeprawionych

ju jest do 2000, reszta gotowa do przejcia. Jeeli adnej przeszkody wi-
kszej nie dozna, jak doznaa dotychczas, za dni 7 albo 8 poczy si

moe z Paszkiewiczem. Prócz tego genera Rosen poczony z generaem

Goowinem ma do 12,000 i stoi zapewne w okolicach Siedlec, albo Miska.

W marszu maj by dwie dywizye, które ostatnich dni Lipca byy
oczekiwane w Mawie i kierunek maj mie naznaczony na Nieszaw.

Zamiaru innego nie moe mie Paszkiewicz, jak ukoczenie prdkie

wojny bez naraenia armii swojej na zbyt wielkie straty; a poniewa po-

dug mego zdania, interwency równie jak my uwaa jako marzenie,

wic drog pewniejsz zapewne obierze. Oczekiwa bdzie na posiki

w mocnej pozycyi pod owiczem, w której nikt go zmusi nie moe do

stoczenia bitwy, jeeli jej nie zechce, poda rk Rydygierowi, gdy ten

przejdzie Pilic i powikszywszy swoje siy do 80,000 nie bdzie si wa-

ha,! pój naprzód, stoczy z nami bitw, jeeli j przyjmiemy, i uderzy

na Warszaw; wówczas ma dwie szanse przeciwko jednej, e bitw wy-

gra i wkrótce koniec pooy wojnie.

Moe jeszcze pewniejsz obierze drog, przerywajc liczn sw ja-

zd nasze dowozy, cieniajc nas i krpujc w coraz mniejszym obwo-

dzie, nareszcie zmuszajc do stoczenia bitwy na polach otaczajcych

Warszaw, która dla nas byaby tylko skutkiem rozpaczy, albo te oga-

dzajc nasze wojsko; przez co pozbawiwszy nas koni naszej jazdy i arl3"l-

leryi, ograniczy w roli kadej zwyczajnej zaogi, która robi wycieczki nie-

dalekie, raz szczliwe, drugi raz nieszczliwe, nareszcie znuona, zgo-

dniaa, zdemoralizowana, przyj musi warunki, jakie jej zwycizca poda.
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Taki byby los niezawodnie armii, która tak wietnie rozpocza swój

zawód.

Z drugiej strony, wojsko nasze liczy 40,000 — z tych 8,000 koni i 130

dzia— oywione jest najlepszym duchem, pragnie bitwy. Na teraz pozycy
swoj zasiania Warszaw, zagraa nieprzyjacielowi, gdyby mia ch po-

sun si ku Skierniewicom, albo Rawie, stoi przed nieprzyjacielem

i w dwóch godzinach moe by uszykowane przed jego lini bojowo:

Nastrczaj si teraz nastpujce pytania: czy atakowa nieprzyjaciela?

gdzie i kiedy i jakim sposobem urzdzi nasz atak?

Co do pierwszego, sdz, e chocia nieprzyjaciel o 15,00U jest od

nas liczniejszy, a szczególniej w jadzie, sia moralna naszego wojska

zmniejszy t liczebn wyszo. Z tego przekonania wychodzc, zdaniem

jest mojem, aby nie opuszcza tej ostatniej chwili, kiedy jeszcze jestemy

panami ruchów naszych, kiedy i czas i miejsce obra moemy. Za kilka

dni bowiem minie ta sposobno; wszystkie nasze poruszenia dyktowa
nam bdzie nieprzyjaciel; wted}' liczba szansów za nami take si zmniej-

szy przez zblienie si Rydygiera; bdziemy w matni, z której nas adna
sia wydoby nie potrafi, i wówczas dopiero zacznie si dla nas zgubne

odporne dziaanie, którego skutki atwo si przewidzie daj. Jestem
wic za atakiem jako jedynym rodkiem ocalenia nas w tej chwili. Co

si tyczy miejsca, jestem za lewym brzegiem Bzury; przeszkody bo-

wiem s wielkie do zwycienia na prawym brzegu; pozycya nieprzyja-

cielska mocna i dobrze oparta. Sam atak Nieborowa, który jest jakby

dzieem zewntrznem linii nieprzyjacielskiej, moe nas wiele kosztowa
ludzi. Komunikacye atwe z tyu, mosty dobrze bronione z lewego brzegu,

nareszcie nieprzyjaciel ma sposobno debuszowania na nasze skrzydo

prawe pod Patokami w czasie ataku na Mysaków, coby mogo najwi-

ksz za sob pocign klsk. Atakujc za na lewym brzegu, wprawdzie

nieprzyjaciel, skoro miniemy Patoki, moe z korzyci uy swojej kawa-

leryi, lecz adnego nie majc oparcia, atwiej i prdzej zamanym by
moe, co wicej, jeeli tylko atak zrcznie prowadzony bdzie, moemy
prawem skrzydem silnie dziaajc zada cios zgubny armii Paszkiewicza,

zapdzajc j na Bzur i opanowa jego komunikacye z Nieszaw. Co si

tyczy czasu, rozumiem, e kade opónienie najgorsze skutki za sob po-

cign moe; jestem wic tego zdania, aeby w dniu jutrzejszym, to jest

dnia 10 sierpnia, porobi wszelkie przygotowania do przejcia i aby o go-

dzinie 4-ej zrana dnia 11-go caa armia znajdowaa si ju na lewym
brzegu w gotowoci do boju. Za dni trzy lub cztery bdzie ju za póno,
gdy Rydygier stanie nad Pilic.

Co si tyczy nareszcie szyku bojowego, zdaje mi si, i jazd pra-

wego naszego skrzyda wypadnie wzmocni piechot w czworobokach,

które w czasie ataku nieprzyjacielskiej jazdy, rzucone przed frontem na-

szej jazdy, zami pierwszy zapd nieprzyjacielskiej i posikowa bd
nasz jazd w swych uderzeniach. Uderzenie silne wojska w szyku bojo-

wym foremnym, prowadzenie porzdne ataków, uycie stosowne rezerw

i artylleryi w boju, zwyciztwo pewnie na nasz stron przechyli; tak
Dyaryusz T. VI. 23
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mam nadziej, bo gdybym tej nie mia, nie radzibym kroku, który inaczej

mógby si zdawa krokiem rozpaczy.

Nastrcza mi si jeszcze jedno pytanie: co poczniemy jeeli nie-

przyjaciel nie przyjmie bitwy, zerwie swe mosty na Bzurze, zajmie pozy-

cy na brzegu prawym i zagrozi naszej komunikacyi z Warszaw przez

Szymanów? Wówczas jeeli opuci owicz, zdaniem jest mojem, aby sfor-

sowa przejcie przez Bzur pod owiczem i postpowa tu za nim; jeeli

za zagraa bdzie naszej komunikacyi z Warszaw, nie opuszczajc o-
wicza z gównemi siami, aeby pospieszy przez Sochaczew do Szyma-
nowa i tam zaj tymczasem pozycy odporn, któraby zakrywaa
Warszaw.

(podp.) JBrygady Koaczkowski.
Wie Bolimowska dnia 9 sierpnia 1S31«.

[Nr. 8]. [Zdanie Jen. Dy w. Umiskiego]:
»Wotuj za dziaaniem zaczepnem, poniewa uwaam je jako je-

dyny ratunek pooenia, w jakiem znajdujemy si. Dusza, przewoka
i nieczynno nadadz czas poczenia si Riidigerowi, przez co Paszkie-

wicz o 20 najmniej tysicy, a mianowicie piknej i licznej jazdy, wzmo-
cnionym zostanie, a tym sposobem numeryczna przewyka 10,000 do

30,000 posunit bdzie, i wtenczas nieochybna korzy nieprzyjacielowi

nastrcza si.

Lubo pooenie wojska nieprzyjacielskiego na punkcie tak korzystnym,

jak ten, który zaj zdoa, zrobiwszy go panem obydwóch brzegów Bzury,

nadaje mu wielkie korzyci, jak np., e w razie ataku go na lewym
brzegu dozwala mu uprzedzi nas przez Bolimów i Szymanów w War-
szawie, atak za nas na prawym brzegu przez pooenia tak jest dla nas

niekorzystnym, e tylko z wielk strat, ale nigdy stanowczego odnie
nie moemy zwyciztwa.

W takiem pooeniu rzeczy niezaprzeczenie cofnienie si pod War-
szaw i oczekiwanie nieprzyjaciela w szacach korzystniejszem bym uwa-

a, lecz nie mogc dopuci, by nieprzyjaciel, bdc panem caego ju
kraju tak dalece, i my na jednej Warszawie ograniczy si musiemy,

nie mia raczej w spokojnych stanowiskach pozostawi nas, bymy ofiar

godu i braku funduszów padszy do haniebnej dla nas kapitulacji zmu-
szeni byli, nieli nas atakowa i nawet w najkorzystniejszym wypadku
najmniej 20,000 ludzi ryzykowa.

Tak wic, nie tajc sobie smutnego pooenia, do którego rzeczy

doszy, lecz rachujc na waleczno i w zastpstwie numerycznej mo-
raln si wojska, co z takim zapaem boju pragnie, i oparty na tylu przy-

kadach, e nie zawsze numeryczna zwycia sia i, majc teraz przynaj-

mniej szans zwyciztwa, która po kilku tygodniach w pewno upadku
si zamienia, nie dziel ani tych opinii, co oczekiwa radz; tym mniej

dabym gos tym, co traktowa chc.
Gdybymy do tej ostatecznoci, w jakiej pooenie wojska dzisiaj

znajduje si, doprowadzeni nie byli, to jest, e ani kraju nam do dzia-

ania nie zostaje, ani monoci posików, w ten czas nie bybym za wat-



— 355 —

pliw wprawdzie bitw, lecz tam, gdzie niema wyboru, honor wojska
i narodu nakazuje mi wotowa za stoczeniem bitwy, nawet w tern poo-
eniu, jeeli nic nam innego do zrobienia nie zostaje.

fpodp.) General Dywizyi Umiski.
Wola Szydowiecka dnia 9 sierpnia 1831 r.«

[Nr. 9]. [Zdanie Gen. Br y g. Dowódcy Dywizyi Skary-
skiego].

»Stoczenie walki stanowczej z armi Paszkiewicza, dopóki si nie

zczy z korpusem Rudigera, i kompletne jej zniszczenie jest tylko jedyn
i niezbdn koniecznoci, która nas moe wyprowadzi z krytycznego

pooenia, w jakiem si znajdujemy i znajdywa si jeszcze moemy, a to

po straconej nadziei rozerwania si nieprzyjacielskich n;> Litwie im po-

trzebnych. Jestem przeto za bitw stanowcz. Lecz po wysuchaniu
w dwóch Radach wojennych wszystkich zda i rozumowa, jako te
z mego wasnego przekonaem si, e atakowanie nieprzyjaciela pod o-
wiczem, czy to z prawej lub lewej strony Bzury, jest zawsze wielce dez-

awantaownem dla naszej armii, gdy pobity nawet nieprzyjaciel w tak

korzystnem stanowisku wielkich strat ponie nie moe, my za przeci-

wnie zwycizcy na due straty jestemy wystawieni, walczc nie tylko

z jego si przemon, ale i z pozycy jego tak awantaown; staraby
si przeto naleao, aby przez manewra odcign korpus Paszkiewicza

z tak korzystnego stanowiska, a wtenczas dopiero uderzy ca si nasz
na tene korpus i znie go zupenie; czego spodziewa si niezawodnie

mona po duchu, zapale i mstwie naszego wojska. Jestem przeto za

bitw stanowcz z Paszkiewiczem, lecz nie w teraniejszem jego stano-

wisku pod owiczem.
W obozie pod Bolimowem dnia 9 sierpnia 1831 roku.

(podp.) Dowódca Dywizyi Genera Bdy Skaryski «.

[Nr. 10]. [Zdanie Gen. Dy w. Chrzanowskiego]:
»Nieprzyjaciel pod owiczem jest zmasowany, o pobiciu jego cz-

ciami myle nie mona, i tylko bitwa ogólna moe mie miejsce. Skutki

takiej bitwy tak s wane, e odpowiedzialnoci na siebie caa nawet Rada
Wojenna bra nie moe i e wypada, przedstawiajc cay stan rzeczy,

zasign zdania Reprezentacyi Narodowej, czy los cay kraju na kart

stawiany by ma. Nie podpada bowiem adnej wtpliwoci, e po prze-

granej takiej bitwie, nie majc zkd nagrodzi strat poniesionych, zosta-

niemy na asce zwycizców.

Siy nieprzyjacielskie wynosz okoo 50,000 ludzi; ma on wyszo
liczbow w piechocie, artyleryi, a osobliwie kawaleryi, której liczy 14,00t>.

Wyszo moralna, której naszemu wojsku zaprzeczy nie mona, zast-

piona jest w wojsku rosyjskiem karnoci. Pooenie nasze jest takie, e
tylko bitwa, w której armia Paszkiewicza zupenie zniszczon zostaaby,

moe nas znowu na jaki czas na nogi postawi; par tysicy niewolni-

ków, kilkanacie dzia zabranych nie prowadz nas do niczego. Nie mo-

gc oddala si nad pi marszów od Warszawy, która zagroona jest

23*
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przez inn armi nieprzyjacielsk, pogo po wygranej bitwie bardzo jest

ograniczona, a w czasie teje przewana ilo nieprzyjacielskiej kawaleryi

nie daje obiecywa sobie wielkich korzyci; dowodem s bitwy pod Liitzen

i Bautzen; sowem, ograniczy si prawie potrzeba na korzyciach na placu

boju odniesionych. Aeby w korzystnem dla nieprzyjaciela stanowisku

pod owiczem odnie takie zwycistwo, jakiego nam potrzeba, rachowa
tylko mona na szczliwe trafy. AYicej daleko jest podobiestwa, e re-

zultata bd mae, a moe i to by, e odparci bdziemy, co wszystko na

jedno wyjdzie, jak gdybymy byli pobici — rónica tylko bdzie kilka dni

wicej lub mniej egzystencyi.

Mojem zdaniem, opuszczonym od obcych narodów, na których po-

moc rachowalimy, wypada dowiedzie si, jakie proponowane by nam
byy ukady ze strony Ros}r

i i, jeeli te bd zgodne z honorem Narodo-

wym, przyj je, nie wystawiajc reszty kraju na zniszczenie zupene,

które jednak bez adnej byoby korzyci: chcc bowiem przedua wojn,

jedn z gównych potrzeb jest ubranie onierzy.

Czas do robienia ukadów teraz jest stosowny, kiedy jeszcze armia

jest w stanie zadania silnego ciosu nieprzyjacielowi i kiedy pobita by nie

moe bez znacznych bardzo z jego strony ofiar. Ukady po bitwie miejsca

mie nie mog, gdy jeeli los w niej na nasz przewayby si stron,

pycha narodowa Rosyan temu bdzie przeciwn, a jeeliby nam przyszo

uledz, wtedy nie tylko ukadów, ale nawet kapitulacji w Warszawie nie

moemy si spodziewa; poddanie si na ask lub nieask jedynie nam
pozostanie.

Bitwa ogólna wtedy tylko wydan by powinna, jeeli ukadami
nic nie bdzie mona ratowa, gdy wtedy tym samem nic nie bdzie do

stracenia, a choby te i niewiele byo do zyskania, zawsze jednak zacho-

wanie honoru narodowego wkada na wojsko obowizek nie patrzenia na

upadek kraju bez zrobienia ostatnich wysile.

(Brak daty), (podpisano) Genera Dywizyi Chrzanowski«.

| Nr. II]. [Zdanie Gen. I. Prdzyskiego]: »W skadzie, w jakim

rzeczy obecnie stoj, mojem zdaniem, mamy wicej podobiestwa do

przegrania ogólnej bitwy, anieli do jej wygrania; przecie stojemy tak,

i nieczynno wyrównywa dla nas przegranej, bez adnej wcale pomyl-
noci. Albowiem sprawa nasza stoi tak, i tylko zupene zwycistwo od-

niesione nad Paszkiewiczem moe j podnie. Kady bój niestanowczy,

któryby pocign za sob tylko rozlew krwi, wyrównywa take klsce.

Nie majc dokadnych wiadomoci o stanowiskach nieprzyjacielskich, nie

mog opiniowa, jak tylko bardzo ogóowo.
Przejcie Rawki dla dziaania przez Nieborów na owicz nie moe

mie dla nas stanowczo pomylnych wypadków, poniewa Bzura wnetby
wojsko nasze zatrzymaa, za któr skoroby nieprzyjaciel trzyma swoje

gówne siy, byby dla nas nieprzystpnym. Dziaajc na Nieborów, spy-

chamy nieprzyjaciela na lini naturalnego odwrotu; i z tego przeto

wzgldu adnych wielkich wypadków nie moglibymy sobie obiecywa.



- 357 —

Przeciwnie za spotka nas moe wielka klska, skoroby na nasz

atak debuszowa Panien przez most pod Potokami.

Jeden tylko atak przez Sochaczew moe mie rezultat, poniewa

nieprzyjaciel musi przyj bitw, albo ustpowa, jeeli nie chce utraci

wszelkich komunikacyi z Wis. Lecz jeeli bdziemy czas traci, wszelka

mono atakowania nieprzyjaciela bdzie wkrótce stracon, poniewa

Rydygier za kilka dni nadcignie przez Nowe Miasto do Rawy. Natencz

gdybymy z Sochaczewa debuszowali na owicz, Paszkiewicz pomknie si na

Skierniewice, zrzuciwszy mosty na Bzurze, i bdzie poczony z Rydygie-

rem; a natenczas i monoci nie mamy do atakowania. Wróciemy przeto

do Warszawy, a nowy korpus nieprzyjaciela, z Litwy przybywajcy, sta-

nwszy w Podlaskiem, sparaliuje nam wszelkie dowozy z tej strony.

Zgubna jest przeto dla nas wszelka strata czasu, poniewa nieprzy-

jaciel wzmacnia si. obeznaje si z swojem pooeniem, utwierdza swoje

stanowiska i stawia mosty na rzekach.

Najwicej szansów powodzenia bylibymy mieli, atakujc nieprzy-

jaciela zaraz za zblieniem si do niego, poniewa mona byo mie na-

dziej natrafi na jego kolumny w ruchu bdce i napa na nie niespo-

dzianie do pewnego stopnia, Odtd kady dzie zwoki robi przed-

siwzicie trudniejszem do uskutecznienia, i skoczy si na tern moe, e
przez ten czas, co my radzimy, nieprzyjaciel uskuteczni swoje przysposo-

bienia i sam atakowa nas bdzie. Przez co poamie nam szyki, i zamiast

wzicia inieyatywy, bdziemy zmuszeni tylko myle o obronie. Same

za odporne boje nie mog nas doprowadzi, jak tylko do upadku.

Atakujc nieprzyjaciela z której bd strony Bzury, musielibymy

walczy, majc t rzek za plecami. Wszake to nie jest do uniknienia

przy dziaaniach zaczepnych. Napoleon zwiód bitw pod Arcole, majc
w tyle najtrudniejsze cianiny, bagno i rzeki, bitwy pod Essiing i Wgra m,

majc Dunaj za sob, pod Jena Sal, pod Dreznem Elb. Rosyanie pod

Friedland mieli za sob rzek Alle. Fryderyk II pod Prag mia za sob
rzek. Jednem sowem, dziaajc zaczepnie, nie jest podobiestwem zwo-

dzenia bojów tak, aby nie mie nigdy cianin za sob. Wolabym wpra-

wdzie ustpi par mil ku Warszawie, a zwróciwszy si na nieprzyjaciela

atakowa go, skoroby wiksza cze jego kolumn przeprawia si na

prawy brzeg Bzury i Rawki. Ale nu nieprzyjaciel nie posunie si za

nami, ale i owszem umacnia si bdzie na dzisiejszych stanowiskach,

znowu musielibymy sie na niego zwróci; wynikaby ztd dla nas nowa
strata czasu, z powodu której atak byby jeszcze trudniejszym. Takie za
marsze i kontramarsze robi zawsze niekorzystne wraenie na wojsku.

Dyspozycyi do bitwy nie mog ukada, jak tylko bardzo ogóowo,

poniewa nie posiadam dokadnych danych o nieprzyjacielu. Sdz, i
naley podzieli ruch na dwa dni. Pierwszego dnia zgromadzi wieczo-

rem cae wojsko okoo Sochaczewa; nazajutrz do dnia maszerowa w kilku

kolumnach przez Cmiszew, Jasieniec, Jeziorek, posuwajc prawe skrzydo

wzmocnione naprzód, a refuzujc lewe, a to dlatego, aeby nieprzyja-

ciela odpycha od Wisy, a pdzi go na Bzur. Pierwsza linia powinnaby

si skada szczególnie z piechoty; jazda w drugiej linii; prawe skrzydo
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wzmocnione masami piechoty. Zbliajc si do nieprzyjaciela, wojsko coraz

bardziej by si rozwijao. Rzuconoby kilka mostów midzy Sochaczewem

a Dachow. Korzystajc ze chaussee, która tam idzie, zaoonoby z a-
twoci wielkie przedmocie, mogce suy za obóz oszacowany dla

caego naszego wojska. Mianoby take wszystko w pogotowiu do prze-

prawy Bzury pod owiczem i Kozowem szlacheckim dla cigania nie-

przyjaciela na prawym brzegu Bzury, spdziwszy go z lewego. Ale powta-

rzam, e i ten projekt nie bdzie ju do uskutecznienia za kilka dni, skoro

si Rydigier do Rawy zbliy.

Niechaj mi bdzie wolno zakoczy uwag, i mojem zdaniem (je-

eli czasem potrzebnem bdzie zwoanie Rady wojennej wrzgldem ogóo-
wego zdania), tedy prowadzenie dziaa powinno by koniecznie rzecz

jednego. Jedna albowiem myl powinna prowadzi szczegóy operacyi.

Gdy Rada ma kierowa szczegóami dziaa, kady jej czonek przychodzi

z rónicemi si ideami, z których starcia si wynika co zupenie od-

miennego, nie bdce niczyj myl. Z czego znowu tok rzeczy bierze

kierunek faszywy. Nie znam czynu wojennego rozumnego, któryby by
uskuteczniony przez rad kilku osób, gdy s tysiczne przykady, e
skutkiem rad byway nieczynno, wahanie si i strata czasu.

Myl bitwy powyej podana bya powzita w supozycyi, e nieprzy-

jaciel ma wiksz cz si swoich na lewym brzegu Bzury, temczasem

jego stanowiska co chwila zmienione by mog. Mogoby przeto wypa
zmieni cay ukad w skutku mocnych rozpozna, które wypadaoby
uskuteczni po obu brzegach Bzury, skoroby tylko bitw postanowiono.

Bo jeeliby np. wszystkie siy nieprzyjacielskie okazay si by midzy
Skierniewicami a owiczem, prón by byo rzecz szuka ich na lewym
brzegu Bzury.

Dnia 8 sierpnia 1831 roku w Bolimowskiej wsi.

(podp.) I. Prdzyski«.

[Nr. 12]. Zdanie Pukownika Bema dowódcy artyleryi

czynnej na Radzie wojennej pod Bolimowem dnia 8sierpnia
1831 roku od by tej.

Pytania zadane Radzie wojennej byy: 1° Czyli teraz, to jest dzi-

siaj lub jutro, wyda mona batali gównej armii rosyjskiej?

2° Jak j prowadzi potrzeba?

Ad 1-um. Armia Paszkiewicza stoi okoo owicza po jednej i drugiej

stronie Bzury. Liczy j mona na 50,000 wojska, midzy którem 14,000

kawaleryi. Armia nasza zajmuje lini nad Rawk i Bzur od Grabi do

Sochaczewa, liczy czterdzieci kilka tysicy, midzy tern okoo 8,000 ka-

waleryi.

Nie mona przypuci, aby nieprzyjaciel chcia nas atakowa przed

nadcignieniem korpusu Rydygiera, co si pod Józefowem przeprawi,

i korpusu Kreutza z Litwy maszerujcego. Wtenczas bdzie on mia dwa
razy wiksze siy i przymusi nas do cofnienia si pod Warszaw, aby

tam w okopach si broni. Gdyby nas atakowa i Warszaw wzi chcia,

moglibymy go wprawdzie pobi, ale tego czyni nie potrzebuje, bo. oto-
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oywszy Warszaw, godem miasto do kapitulacji przymusi. Wtenczas

wojsko porzuci musi Warszaw, a przeszedszy Wis rzuci si na Litw
i Woy, aby swoj egzystency przeduy.

Zobaczmy, czyli przez stoczenie bitwy stanowczej pooenie nasze

polepszy si nie moe.
Nie mona najmniejszej mie wtpliwoci, abymy z równemi pra-

wie siami, ale nieporównanie wyszym duchem nie wygrali bitwy. Wten-
czas to zniszczywszy armi gówn, wpdziby j trzeba a w granice

pruskie poow armii, a drug obróci na Rydygiera i na Kreutza, jeeliby

ci jeszcze po wygranej naszej chcieli si naprzód posuwa, co nawet nie

jest podobnem. Jednym przeto zamachem zniszczylibymy ca potg
Rosyi, a sobie otworzylibymy pole wkroczenia na Litw i Podoi dla

zorganizowania tamtych prowincyj.

Jako wojskowy uwaa take powinienem skutki, jakie przegrana

za sob pocign moe. Pobici cofamy si do Warszawy za okopy, i cho-

cia o kilka tysicy ludzi mniej liczni, zawsze jednak dosy mocni do

bronienia Warszawy wzi jej nie damy, dopóki ywnoci wystarczy. Co
najgorszego wypa moe, byaby kapitulacja Warszawy i wywdrowanie
wojska, jak w razie pierwszym.

Ad 2-um. Po rozpoznaniu pooenia armii nieprzyjacielskiej poka-

zao si, i atak z prawej strony Bzury jest trudnym, bo sama obrona

miasta owicza dla otaczajcych k mokrych i wyszych lewych brzegów

Bzury, na których nieprzyjaciel artylery swoj ustanowi moe, jest bar-

dzo atw, a wygrana batalia nie wiele korzyci przynie moe, gdy
nieprzyjaciel, przeszedszy na kilku mostach pod owiczem ustawionych

rzek Bzur i pozrzucawszy takowe za sob, niczego ba si nie potrzebuje.

Atak za z lewej strony ma wprawdzie t niedogodno, i w ró-

wninach otwartych liczniejsza, jazda nieprzyjacielska dziaa moe ko-

rzystnie na prawe nasze skrzydo, ale temu zaradzi mona przez wzmo-
cnienie tego skrzyda rezerwami, przypuszczajc zawsze, i sabszym
siom co do liczby duch dzielny w pomoc przychodzi. Korzycie z wygra-

nej batalii mog tutaj by stanowcze, bo go zrzuci mona z jego linii

operacyjnej i bd na Kutno, bd na prawy brzeg Bzury przerzuci.

Co do ogólnych ruchów tej batalii na lewym brzegu Bzury, potrzeba,

aby naprawiwszy mosty na Bzurze w Sochaczewie i Kozowie Biskupim

zaj Dembsk, wykonywajc ruch ten w nocy, aby od nieprzyjaciela po-

strzeonym nie by, i eby tego mocnego stanowiska piechot swoj nie

zaj. Cae take wojsko rozwin trzeba przed Kozowem tego samego
dnia we dwie linie, trzymajc rezerwy tak piechoty jakote kawaleryi

i artyleryi w trzeciej linii ku prawemu skrzydu, aby skrzydo to z natury

sabe, bo zupenie otwarte, podug potrzeby wzmacnia mona.
Z tego wszystkiego wypada:
1° e batali koniecznie wyda potrzeba nieprzyjacielowi pod owi-

czem i to w jak najkrótszym czasie, gdy kady dzie, kada nawet

godzina pogorsz pooenie nasze.

2° Ze j wyda trzeba po lewym brzegu Bzury.

Dowódca artyleryi czynnej Pukownik J. Bem«.
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[Nr. 83]. [Zdanie Gen. Ra mor ino].

L'amour de la gloire inne chez les Polonais leur suscite les senti-

mens les plus eleves, aussi je reraarue que 1'on agit generalement plutót

par le sentiment que par le raisonnement, et, cependant, messieurs, les

choses sont arrivees a un periode qui nous force a ernployer ce ele sen-

timental de manier a en tirer profit en le faisant agir en temps opportun

et a ne pas en mesuser par une action precipitee et mai entendue.

J'entends dire que notre armee est faible, que notre cavalerie n'est

pas en etat de soutenir le cho des masses de la cavalerie ennemie. que

toutes les chancós avec de pareils elemens dans une bataille sont contr

nous, que cependant une victoire qui ne serait pas complette, c. a d. qui

ne mettrait pas tout le camp ennemi en notre possession, equivaudrait

a une defaite et a cótó de pareilles donnees on decide d'aller attaquer une

position presqu'inexpugnable. Vous avouerez qne s'il n'y a pas inconse-

quence dans ce dire, on est ohlige d'avouer que le sentiment fait taire la

justesse du raisonnement.

Voici mon avis. Bie loiu de ne pas avoir pleine et entiere oon-

fiance dans la troupe, je soutiens au contraire que son mora et son cou-

rage sont teis que nous battrions 1'ennemi dans la position merae de o-
wicz, mais aussi quand nous 1'aurons battu dans une pareille position, l'au-

rons — nous vaincu et ne serons — nous point obliges de nous dire en voyant

notre armee decimee: Voici un triomphe qui nous prouve que nous som-

mes plus heureux que nous n'avons efce sages. Quittons messieurs, quittons

cette orniere, suivons une autre marche, manoeuvrons 1'ennemi, pienons

nous en tantót a sa tete, tantót a ses ilancs. tantót a sa gauche ; ces pe-

tits combats alimenteront le courage de notre armee, et si contr toute

attente 1'ennemi nous evite, et que nous craignions l'investissement de

Varsovie, gardons quelques jours les remparts do cette ville, d'ou nous

serons toujours a temps de faire des sorties vigoureuses sur un point quel-

conque et peut ótre trouverons nous un second trente un May.

Que le manque de vivres ne fasse point obstacle, le besoin nous

fera davantage sentir la necessite de refouler 1'ennemi pour aller vivre

ailleurs.

(podp.) Le Gal Ramorino. Bolimów le 9 juillet (!) 1S31«.

[Nr. 14]. [Zdanie Gen. D yw i z y i Tomasza ubieskiego;.
»Trudno wystawi jedno zdanie na Radzie wojennej poniesione, je-

eli si nie przytoczy cig myli poprzednich, które do tego zdania przy-

prowadziy. Z tej to przyczyny przymuszony jestem zacz od pierwotnie

przezemnie pooonego zdania, kiedy nieprz3jaciel zacz sie przeprawia
na lew stron Wisy. Wnosiem wtenczas, eby poów;; wojska naszego,

znajdujca si podówczas na prawej stronie Wisy, cigaa i niszczya

Rydygiera i wszystkie wojska z tamtej strony nadej mogce do wzmo-
cnienia Paszkiewicza, druga za poowa naszego wojska, eby suya do

obrony stolicy, któr wedug iloci tego wojska zastosowa byo trzeba.

Przekonaniem mojem byo, e korpus ten, wzmocniony si moraln sto-

licy, móg niezawodnie oprze si caej sile Paszkiewicza, gdyby nawet
si pokusi uderzy na Warszaw. Zamiarem moim byo, eby, skoro Pa-
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szkiewicz rozpocznie czynne oblenie Warszawy i jui cz ludzi straci,

dobywajc pierwszy obwód obrony Warszawy, korpus dziaajcy na pra-

wym brzegu Wisy, poraziwszy albo przynajmniej odsunwszy nieprzy-

jaciela od stolicy, szybkim pdem wróci niespodzianie do Warszawy
i cznie z korpusami znajdujcemi si w okopach zrobi wycieczk prze-

ciw armii Paszkiewicza, przymuszajc go do odstpienia od stolicy. Zda-

wao mi si, e niespodziana zmiana obrony na zaczepne dziaanie, obok

walecznoci wojska, rokowa kazaa zwycistwo. Gdyby za Paszkiewicz

nie przysuwa si do Warszawy, korpus na prawej stronie W isy bdcy,
który, ma si rozumie, z jak najwiksz dziaa powinien czynnoci,
odsuwajc Rydygiera i inne nadej mogce z Litwy wojska, daby przy-

najmniej mono dobrego uprowidowania Warszawy, która z drugiej

strony równie nie cinita przez Paszkiewicza na kilka przynajmniej

miesicy opatrzona by by moga. Natenczas przynajmniej, gdybymy
zmuszeni zostali do zamknicia si w Warszawie, majc ywno na
czas duszy, moglibymy czeka kolei szczliwszej i korzysta z kadego
bdu przez nieprzyjaciela przy obleniu zrobionego. Gdy jednak projekt

ten nie przyszed do skutku, gdy zamiar uderzenia na nieprzyjaciela ze

zebranemi siami caej armii w czasie jego pomarszu z Wrocawka nie

móg by uskuteczniony; gdy zdaje mi si, e obrona Warszawy przez

cofajce si wojsko bez doprowadzonej tak spodziewanej walki z nieprzy-

jacielem nie staje si. podobn, tembardziej, e ywno na tak krótki

czas jest przysposobiona, gdy nie zostaje prawie adnej innej rzeczy do

zrobienia, jak próbowania losu szczcia w stoczeniu potyczki z nieprzy-

jacielem, jakkolwiek ta walka wicej kolei przeciwnych jak korzystnych

przedstawia nam mce, zdaniem mojem jest, e potrzeba uderzy na

nieprzyjaciela z ca nasz si, trzymajc j w jak najcilejszym po-

rzdku, aeby w kadym razie by panem zatrzymania go nawet w od-

wrocie. Mam nadziej, e natarczywo uderzenia naszego wojska korzy-

stny nam skutek osignie.

Gdybym jednak widzia jakikolwiek inny sposób dziaania w tym
momencie, któren by odpowiada wszystkim rónorodnym okolicznociom,

w których si znajdujemy, z ochot bym na niego przysta, albowiem

nie mog powiedzie, ebym spokojnie wnioskowa na dopenienie czynu,

który moe ostatecznie postanowi cay los nnszej ojczyzny. Nie widzc
jednak przedstawionej adnej myli, która by mnie zaspokoi moga w tej

mierze, wotuj za wydaniem walki z nieprzyjacielem

Szczegóy, gdzie i jak ma by stoczon ta walka, oddzielnem s py-

taniem, zalecem od wielu okolicznoci, które kadego dnia, kadego
momentu zmieni si mog.

(podp) Jenera Dywizyi Tomasz ubieski.
9 sierpnia 1831 Bolimówek«.

[Nr. 15]. [Zdanie Gen. Dywizyi Maachowskiego].
»Kiedy na czterech poprzednio odbytych naradach jednomylnie

zgodzono si, e gówny korpus Paszkiewicza rozoony midzy owiczem
a Sochaczewem w czci na prawym, a w wikszej na lewym brzegu
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rzeki Bzury, nie moe by przez nas atakowanym, jak na lewym brzegu

tej rzeki od Sochaczewa i powinien by atakowanym w jak najkrótszym

czasie, dopokd nie nadcignie, z jednej strony, Rydygier z 20-tysicznym

korpusem przeprawiony w okolicy Józefowa, a z drugiej Kreutz z korpu-

sem uytym na zniszczenie powstania Litewskiego i Gieguda, zgadzam
si zupenie na wszystko, bo widz istotn tego potrzeb — jednake po-

zwalam sobie uwag, e korpus Paszkiewicza w bitwie stoczy si majcej
zupenie powinien by pobitym, gdy bardzo mae korzyci albo adne
za przegran z naszej strony uwaa mona. Bitwa zatym stoczy si
musi caemi siami przeciwko caym nieprzyjaciela siom, mocniejszego

w artylery to mniejsza, ale nierównie silniejszego w kawalery, której

liczy wyborowej do czternastu (Nro 14) tysicy na przeciwko niespena

8 tysicy naszej. Pooenie za miejsca, na którym bitwa musi si odby-

wa, jest dla nas zupenie niekorzystnym, bo tylko lewe skrzydo nasze

moemy opiera o Bzur, prawe zawrsze bdzie na powietrzu, to jest na

obszernych i niczym nie zasonionych równinach. Widoczna zatem, e
nieprzyjaciel caej swojej kawaleryi i letkiej artylery i uyje na zamanie
naszego prawego skrzyda, które zmuszone do uporczywej na miejscu

obrony i w trudnym znajdujc si pooeniu, aeby nie da si oskrzydli

lub tyu sobie zabra, zatrzyma postp, a bardziej atak caego korpusu.

Nieche przypadkiem nieprzyjaciel zamie na prawym skrzydle jeden

czworobok naszej piechoty, albo zrzdzi jaki nieporzdek przez podwojon
natarczywo, moe i w nastpnych tego dokaza, a wtedy pytam si,

jakiby nastpi skutek i czybymy potrafili porzdnie i bez wielkich strat

odwrót nasz pod Warszaw uskuteczni, a nieprzyjaciel omielony powo-

dzeniem nie kusiby si j atakowa i wzi, a strata stolicy nie byaby
grobem rewolucyi naszej? Trzeba zatem dobrze rozway, czy moemy
z pewnoci i kompletnie wygra waln bitw; jeeli za nie, z nietkni-

temi siami, jakie dzi mamy, prdzej potrafiemy obroni Warszawy prze-

ciwko stotysicznemu nieprzyjacielowi, dopokd nam ywnoci i furau

starczy bdzie, albo miasto na gód wystawionym nie bdzie, a w cigu
miesica albo prdzej jeszcze dowiemy si, co o nas Europa myli — wtedy

dopiero bdziemy mieli czas umrze z honorem i z rozpacz, jeeli adnych
dalszego utrzymywania si rodków nie znajdziem.

Przypuszczam, z drugiej strony, e nieprzyjaciel nie przyjmie bitwy

i bdzie przed nami ustpowa, ale czy bdzie tak ucieka, aebymy go

odrazu przepdzili za Wis, nim nas z tyu odetn , korpusy Rydygiera

i Kreutza, i czybymy przez podobny manewr nie byli zewszd otoczeni,

nie wypadaoby za tym goni Paszkiewicza — a zatym jaki z tego wszy-

stkiego skutek — aden.

Kocz na tym, e powysze uwagi s tylko przypuszczeniami

z mej strony, nigdy jednak nie mam zamiaru oddziela si od powsze-

chnej opinii; owszem cz wszystkie chci moje do wiatego planu czon-

ków Rad wojenn skadajcych uoonego.
W obozie pod Bolimowem d. 10 sierpnia 1831 r.

(podp.) Maachowski G. D«.
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| Nr. 16]. [Zdanie Dow. Dyw. 1. jazdy Gen. Bryg. Jagmina].
»Czy ma by nieprzyjaciel atakowany w swoim stanowisku, lub nie?

Kada bitwa powinna mie koniecznie wyrachowane korzyci. Na ko-

rzyci z przewyszajcej siy nad nieprzyjacielem nie moemy rachowa,
gdy przekonani jestemy, e nieprzyjaciel ma nierównie wicej artyleryi,

jazdy i jazdy cikiej. Pooenie owicza z prawej strony Bzury jest nie-

równie mocniejsze w obronie jak w ataku. Pooenie owicza z lewego

brzegu jest innego rodzaju, ale zawsze mocno obronne i z wielk strat

ludzi do wzicia. Z ataku tego jeszcze wynikn moe, e nieprzyjaciel

napdzony na swoje prawe skrzydo, prdzej si poczy moe z Riidige-

rem, a przez to groniejszym si stanie pod Warszaw. Majc wicej ja-

zdy, moe nam w ataku z lewej strony Bzury wicej szkodzi, i moe od-

cina korpusa, rezerwy, park i oddziay wycignite na gocicu. Odci
nieprzyjaciela od jego zapasów pochodzcych od Wisy nie moemy: raz,

e mao mamy jazdy w stosunku, a drugie, e nieprzyjaciel ma za sob
dosy dróg bezpiecznych i przez nas niedosionych dla prowadzenia

i otrzymania z Prus zapasów. Gdybymy, nakoniec, rachujc na nasz duch

moralny, mogli otrzyma jakie korzyci z niewolników i dzia, jednake
temi korzyciami nie zadecydujemy upadku armii nieprzyjacielskiej. Zmniej-

szemy ich siy mogce by zastpione korpusami rezerwowemi i nadci-

gajcemi, ale zmniejszemy i nasze nie do zastpienia. Bra owicz, kiedy

nieprzyjaciel popsuje mosty i ca obron w jeden punkt obróci, byoby
to wielkiemi ofiarami mae otrzymywa korzyci. Poómy narecie, e
wemiemy owicz — có na tern zyskamy? Pooenie najgorsze, mniej

obronne dla nas, a atwe do wyparcia nas z owicza od strony nieprzy-

jaciela. Pogonimy nieprzyjaciela, to, oddalajc si od Warszawy, ogaacamy
stolic z obrony i wystawiamy nasze zapasy na przerwanie komunikacyi

i wielkie szkody, jeeli Riidiger zechce ma wojn z tylu naszego woj-

ska prowadzi. Opuszcza Warszaw pod adnym wzgldem nie moemy,
bo przekonalimy si, e w tylu wojnach wzicie stoecznego miasta sta-

nowio pokój. Jeeli w jednej Hiszpanii stolica nie stanowia pokoju, to

pooenie krajowe, pomoc Anglików wicej sprzyjay. Barbarzyskiej

wojny na wzór Hiszpanii prowadzi, nie wiem, czyliby odpowiedziao ce-

lowi. Kada bitwa wtpliwa moe cign ze skutki, nie tylko dla woj-

ska, ale i dla kraju, i cae usiowanie i zamiary nasze zniszczy. Jeeli

mamy bitw stacza koniecznie dla honoru i sawy narodu, stoczmy j,
gdzie prócz bitnoci i mstwa wojska nic wicej sprzyjajcego nie bdzie

za adn stron. Bitwa wygrana z naszej strony niekoniecznie moe sta-

nowi skoczenie wojny, ale nas koniecznie na straty niepowetowane

wystawi. Bitwa wygrana moe wprawdzie agodniejsze warunki do zgody

wymódz — ale i te warunki zgodne bd z charakterem i przygotowaniem

Mikoaja. Szanujmy wojsko, szanujmy nasze mztwo, bo to s rkojmie

naszej przyszoci. Legiony nisze wymogy na Napoleonie ten powrót

narodowoci, i to zwrócenie uwagi innych narodów na nasz byt polity-

czny. Wojsko nasze zyskao szacunek Aleksandra i postawio to królestwo,

dzisiaj wszystkie narody zatrudniajce. Wojsko swoim mztwem zwrócio

uwago zagranicznych pastw do protekcyi i pojednania nas w teraniejszej
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wojnie z Mikoajem. Wojsko dzi jeszcze zastanawia Mikoaja w wszystkich

jego przedsiwziciach. Jeeli do os iatka powicimy wojsko bez nieomyl-

nych i wielkich korzyci, có potem wstrzyma Mikoaja od samowadnoci?
Szukajmy zatem wszelkich rodków szkodzenia nieprzyjacielowi przez po-

dejcia i obroty wojenne, ale nie staczajmy bitwry otwartej, aby nas do

tego niegodne nas warunki Mikoaja nie zmusiy. Moe wtenczas te szcztki

wojska wzbudz sprawiedliwo w Mikoaju i lito w ssiadach, kiedy

cay naród, sprawa tak szlachetna, nie mogy znale obroców w Europie

i wymódz wczeniej chwalebnego skoczenia wojny
(podp.) Dowódca Dywizyi 1 Jazdy Genera Brygady Jagmin.

D. 9 sierpnia 1831 roku z obozu pod Now wsi«.

[Nr. 17]. [Zdanie Generaa Bryg. M i 1 b e r g aj.

»Caa Rada Wojenna jest zdania, e tylko batalia stanowcza, k <>-

raby nam w skutku przyniosa zwyciztwo zupene, postawi nas moe
w korzystniejsze pooenie i zapewni dalsze dziaania przeciw nieprzy-

jacielowi. Ja równie dziel z Rad to zdanie.

Aeby batalia ta bya uwieczona pomylnym skutkiem, powinna
by wydan w miejscu i czasie naj pomylniej szym.

Pozycya, jak dzi zajmuje nieprzyjaciel pod owiczem jest taka, e
podug zdania najwikszej czci teje samej Rady Wojennej nie zapewnia

nam niewtpliwego skutku; ten bowiem zaley od korzyci odniesionych

na nieprzyjacielu.

Z prawego brzegu Bzury okolico s przecite strugami, rzeczkami,

rowami i botami, w których jazda, nasza rzadko lub wcale dziaa nie

mogaby, a piechota czstokro musiaaby postpowa bez artyleryi tak,

e chociaby przez waleczno naszych onierzy nieprzyjaciel znaglonym
byby do cofnienia sie na pozycy pod owiczem, tam skoncentrowany

i pod zason nietylko nieprzystpnej pozycyi, ale i licznej artyleryi b} by
w stanie oprze si nam, a moe i przymusi do zaniechania przedsi-

wzicia.

Z lewego brzegu Bzury korzycie, jakie odnie moemy, zdaj si
by pewniejsze, gdy dziaalibymy na tyle nieprzyjaciela; leez tene
z swojej strony bdzie mia t korzy, e na niezmiernej równinie bdzie
móg rozwin ca sw jazd o znacznie mocniejsz od naszej i dziaa
pod zason uskutecznionych ju fortyfikacyi i szaca przedmostowego,

pod któr z atwoci, jelibymy go nawet pobili, cofa si bdzie móg,
albo traktem bitym do Kutna, albo te na prawo dla przyspieszenia po-
czenia si z korpusem Rydygiera. Wojsko za nasze mie bodzie prawe
swoje skrzydo zupenie bez oparcia i, e tak powiem, na powietrzu.

Z obydwóch zatem brzegów Bzury korzyci nawel przy wygranej
s mae

Nie widz, aeby godzina ostatecznoc(i) tam, gdzie haso nasze

»gimy, lecz nie poddajmy si« ma by do skutku przyprowadzone, miaa
ju uderzy; i dlatego, chocia zupenie jestem zdania, e tylko batalia

wygrana ocali nas moe, sdz wszelako, i naley j wyda w punkcie

pewniejszym, który by nam niewtpliwe zapewni zwyciztwo, zawsze
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przed poczeniem si korpusu Rydygiera z gówn armi i z punktu

poredniego, z któregoby si oprze mona temu poczeniu. Zarczam za

waleczno oficerów i onierzy, któremi mam zaszczyt dowodzi, wszdzie
i w kadym przypadku bi si oni bd z wciekoci i z ostatniem po-

wiceniem si. a jeeli Hzd jest tego przekonani;., e bezwzgldnie na

korzystn pozycy nieprzyjaciela uderzy na niego naley zaraz, pewny
jestem, e jako prawi Polacy, determinowani umrze albo zwyciy, do-

peni i tej woli z chci i pójd wszdzie bez zastanowienia si tam,

gdzie ray im przevvodnicz}' bdziemy.

(podp.) Dowódca Dywizyi 4 Piechoty Jenera Bdy Milberg.

D. 9 sierpnia 1831 r. Bolimówek w obozie «.

[Nr. !8| [Protokoy Rady Wojennej z 3, 4, 6 i 9 sierpnia 1831 r.]

Rada Wojenna Conseil de Guerre

w Sochaczewie d. 3 sierpnia o godz. tenu le 3 Aout a Sochaczew a 11

11 rano. heures du matin.

»Zdaniem jest Rady Wojennej, aby Le Conseil est d'avis d'agir offen-

dziaa zaczepnie na nieprzyjaciela, sivement sur 1'ennemi. mais en atten-

lecz dopóki wiadomoci o nim nie dant, que les renseignemens devien-

bd pewniejsze, aby wysa trzy nent plus positifs, de pousser trois

mocne rozpoznania w kierunkach fortes reconnaissances dans les dire-

Rybna i owicza po obu brzegach ctions de Rybno et owicz, par les

Bzury a do Kozowa Szlacheckiego deux rives de la Bzura, jusqu'a Ko-
i Bolimowa Gówna armia ma sta- zówr Szlachecki et Bolimów, et de

na w Sochaczewie i Zukowie, zaj- prendre position avec 1'armee a So-

mujc przepraw w Sochaczewie, chaczew et Zuków en occupant le

Rezerwa w Zaboklikach. debouche de Sochaczew. La reserve

Pukownik Bern. JB. Koaczków- a abokliki. Ramorino. Maachowski
ski. Ga Dy i Chrzanowski. Tomasz Cas. G. D. W. N. Skrzynecki.

ubieski. Umiskie.

Rada wojenna Conseil de Guerre

w Czerwonce dnia 4 sierpnia o go- tenu le 4 Aout a Czerwonka a 11 heu-

dzinie 11 rano. res du matin.

»Poniewa nadeszy wiadomoci, Le Conseil est d'avis que vu les

e nieprzyjaciel uskutecznia ruch ku renseignemens arrives. que l'ennemi

Skierniewicom i Rawie, zdaniem jest execute un mouvement vers Skier-

Rady Wojennej, aby pomaszerowa niewice et Rawa, ii fallait marcher
prawym brzegiem Bzury na Boli- par la rive droite de la Bzura sur

mów. Genera Ramorino zajmie Bo- Bolimów. Le General Ramorino occu-

limów i wyszle mocne rozpoznanie pera en consquence Bolimów et faira

przez Nieborów ku Arkadyi. Gó- une forte reoonnaissance par Niebo-

wna armia stanie w Czerwonej Niwie rów sur Arcadie. L'armee a Czer-

i Humieniu. wona Niwa et Rumin. Ramorino
Pukownik Bem. JB. Koaczków- W. N. Skrzynecki,

ski. Ga Bdy Jagmin. Ga Bdy Milberg.

Ga Dyi Chrzanowski. Maachowski
Cas. G.D.Tomasz ubieski. Umiski «.
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Rada Wojenna Conseil de Guerre

w Humieniu dnia 6 sierpnia o godz. tenu le 6 Aout a Humin a 8 heures

8-ej rano. du matin.

»Zdaniem jest Rady Wojennej po- Le Conseil est d'avis que: vu

wodowanej wiadomoci, e nieprzy- qu'on a acuis la conviction, que

jaciel jest zmassowany w okolicach 1'ennemi etait mass autour de o-
owicza, aby uderzy na niego przed wicz, ii fallait 1'attauer devant cette

teme miastem, skoro to nastpi ville, aussitót qu'il serait possible de

bdzie mogo z korzyci; wprzód le faire avec avantage; mais avant

jednak naley zabezpieczy komuni- cela d'assurer toutes les communi-

kacye na tyle armii, i zasoni prze- cations en arriere et couvrir les

prawy: pod Bolimowem, Zibkami trois debouches: de Bolimów, Zibki

i Kszycami dzieami fortyfikacyj- et Kszyce par des ouvrages de for-

nemi. tification. Ramorino W. N. Skrzy-

Pukownik Bem. JB. Koaczków- necki.

ski. Genera Dywizyi Chrzanowski.

Maachowski Casimir G. D. Tomasz

ubieski. Umiski«.

Rada Wojenna Conseil de Guerre

we wsi Bolimowskiej dnia 7 sierpnia tenu le 7 Aout au village de Boli-

o godzinie 8-ej wieczorem. mów, a 8 heures du soir.

»Wikszo gosów na Radzie bya La majorite du Conseil est d'avis,

zdania, e z powodu trudnoci, jakie que vu les difficultes que presente

przedstawia natura gruntu pod o- le terrain devant owicz, vu la po-

wiczem ; oraz z powodu pooenia sition du corps du genera Pahlen,

korpusu generaa Pahlen, który moe qui peut deboucher sur le flanc des

uderzy na skrzydo ataku naszego attaques par le pont de Patoki,

przez nowo zbudowany most w Pa- qu'il vient de construire, ii devenait

tokach, wykonanie ataku na owicz dangereux d'executer une attaque

mogoby tylko sabe zapowiada ko- sur owicz, qui pourrait n'avoir

rzyci, a naraaoby nasze wojsko qu'un demi-succes, et exposerait

na przegran. Ze naley przeto po- 1'armee a une defaite; qu'il fallait

wróci do pierwszej myli atakowa- par consequent revenir a 1'idee d'atta-

nia nieprzyjaciela lewym brzegiem quer par la rive gauche de la Bzura,

Bzury, bd przez most w Socha- soit par le pont de Sochaczew, soit

czewie, bd przechodzc Bzur en passant la Bzura sur des points

w punktach bliszych owicza. plus raproches de owicz.
Pukownik Bem. JB. Koaczkowski. Ramorino. W. N. Skrzynecki.

Genera Bdy Jagmin, Genera Bdy

Skaryski. Genera Bdy Milberg.

Ga Dyi Chrzanowski. Maachowski

Cas. G.D.Tomasz ubieski. Umiski «.

[Nr. 19]. [Zdanie X. Adama Czartoryskiego].

»Zmian Naczelnego Wodza w sposobie, jakim si dzieje i pod wy-

strzaem nieprzyjaciela, uwaam by klsk dla kraju i dla wojska, któremu

rozprzeniem zagraa.
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Jenera Skrzynecki wysoko jest ceniony zagranic; jego zmiana

zrobi nam uszczerbek w opinii Rzdów i ludów, które przypisz ten wy-

padek zarodom niezgody i rozstrojenia. Oddaj z przekonania zupen
sprawiedliwo rzadkim przymiotom Jla Skrzyneckiego. Lecz mimo tego,

zwaajc na cig wypadków wojennych od kilku miesicy, na stan umy-
sów i opinii tak w stolicy, jak w armii, jako te w Izbach sejmujcych,

i na mogce ztd wynikn skutki szczególnie, gdyby wojsko zmuszone

byo cofn si pod Warszaw, jestem zdania, i zmiana Wodza jest

potrzebn.

Sdz przy tern, i przez oddalenie Ja Skrzyneckiego od Naczel-

nictwa poda mu si wana sposobno okazania w caym wietle swego
charakteru i cnoty i stania si jeszcze najuyteczniejszym Ojczynie.

W Bolimowie d. 11 sierpnia 1831 r.

(podp.) A. Czartoryskie

[Nr. 20]. Opinja (Teodora Morawskiego), Deputowanego
Kaliskiego, delegowanego do Gównej kwatery uchwa dnia

9 sierpnia 1831 roku.

»Pukownik Zamojski susznie, zdaniem mojem, owiadczy: i samo
zebranie si Deputacyi sejmowej w Gównej kwaterze i w wobec nieprzy-

jaciela, równie jak ta potrzeba ledztwa opinii wojska w chwili tak na-

gej, wiadczy ju za koniecznoci zmiany Wodza, który do tego kresu

doprowadzi rzeczy.

Zapewne zmiana Wrodz w obecnych okolicznociach jest niebez-

pieczn: ale pooenie rzeczy jest takie, i nie midzy zem a dobrem,

lecz tylko midzy zem i zem wybiera nam przychodzi. Opinje oficerów

przekonay mi, e mimo cnót, jakich aden jeneraowi Skrzyneckiemu

nie zaprzecza, wojsko stracio w nim ufno, t naj pierwsz rkojmi
zwyciztwa: gdy, prócz tego, planem, którego jenera Skrzynecki adn
miar odstpi nie chce, jest odwrót do Warszawy, w którymto przypadku

rzeczy przyszyby do tego stanu, i dzi ju nie tylko dzie, ale nawet
i godzin skonania ojczyzny przepowiedzieby mona; nie wcham si
wic na chwil z objawieniem koniecznoci zmienienia Naczelnego Wodza:

albowiem wybierajc midzy niebezpieczestwem, a zgub pewn, wybór
nie moe by wtpliwym.

Dziao si w kwaterze gównej pod Bolimowem dnia 11 sierpnia

1831 roku.

(podp.) Teodor Morawski «.

[Nr. 21]. [Zdanie Józefa wirskiego, Posa Hrubieszow-
skiego).

»Jestem tego przekonania, i zmiana Naczelnego Wodza siy zbrojnej

Narodowej stao si koniecznym.

Nie wchodzc w ocenianie talentów militarnych, wiadomoci strate-

gicznych, jakie Naczelny Wódz w cigu dowództwa swego rozwin; nie

wchodzc w powody, dlaczego nie wszystkie ruchy wykonane z wojskiem

przez Naczelnego Wodza nie zawsze uwiecza pomylny skutek ; lecz
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jedynie majc to na uwadze, i rzeczy publiczne w takim s pooeniu,

e walna stanowczo wygrana bitwa uratowa jedynie moe spraw Oj-

czyzny; gdy jestem tego przekonania, i jednym z koniecznych warunków

do odniesienia zwyciztwa jest ufno w Naczelnie Dowodzcym, taka, i
jakiekolwiek onby ruchy przedsibra, choby i wsteczne, takowe na za-

sadzie ufnoci wojska w Wodzu nie robiyby demoralizacji w wojsku;

gdy z wyrzeczonych zda wojskowych przekonaem si, i tych warunków
Naczelny Wódz nie posiada,, e kaden ruch wsteczny mógby przypro-

wadzi wojsko do niesfornoci — z tych przeto powodów, przez wzgld
na naglce pooenie kraju, jestem utwierdzony w powyej objawionem

zdaniu.

Bolimów 1\ sierpnia 1831 r. (podp.) Swirski«.

[Nr. 22]. Opinja (Wincentego Tyszkiewicza) Posa Skwir-

sklego Powiatu, Województwa Kijowskiego, do gównej kwatery uchwa
dnia 9 sierpnia 1831 r. delegowanego.

»Po wysuchaniu zda objawionych przez jeneraów i dowódców
puków przez Delegacy wzywanych, lkajc si skutków szkodliwych,

jakieby osabienie zaufania w Wodzu Naczelnym, tak jawnie przez wojsko

okazywane, pocignby mogy, powodowany jedynie dobrem kraju, jak

najsumienniej za zmian Naczelnego Wodza gosuj.

Bolimów 11 sierpnia 1831 r.

(podp.) Wincenty Tyszkiewicza

[Nr. 23 1. Opinja (Wincentego Niemojowskiego).
»Poniewa przekonaem si ze zda jeneraów i oficerów, których

mam za znawców i najwaciwszych sdziów w tern wzgldzie, e jenera

Skrzynecki nie ma przymiotów Wodzowi Naczelnemu koniecznie potrze-

bnych, e przez nieumiejtne prowadzenie wojny obecnej i popenione

bdy sprawie naszej wielki przyniós uszczerbek; poniewa widz, e
ten jenera straci zaufanie wojska, bez którego aden Wódz nic nie moe —
zaufanie, które z Archimedesem rzecby mogo: da mihi ubi stam coelum

terramue movebo; poniewa nieufno tak daleko ju przysza, e woj-

sko mogoby samo do zmiany Wodza przystpi, jak o tern w protokule

pukownik Jodko wspomina, coby najwiksz byo klsk i bezprawiem;

poniewa nakoniec jenera Skrzynecki nie ma wiary w pomylno naszego

ora, co zdaniem mojem jest jednym z gównych warunków dowództwa.

Z tych powodów jestem za odebraniem jeneraowi Skrzyneckiemu dosto-

jestwa Wodza Naczelnego siy zbrojnej narodowej, za poleceniem go

Rzdowi do stopnia jeneraa piechoty i za oddaniem mu w komend kor-

pusu tej broni.

Pisaem w obozie pod Bolimowem dnia 11 sierpnia 1831 roku.

(podp.) Wincenty Niemojowski Czonek Rzdu Narodowego«.

[Nr. 24J. Zdanie Senatora Wojewody Ostrowskiego
czonka Deputacyi Sejmowej do Gównej kwatery wojsk
Narodowych.
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1. Po rozwaeniu wszelkich dzisiejszemu pooeniu rzeczy towarzy-

szcych okolicznoci jestem za zmian Wodza Naczelnego i za zanomi-

nowaniem Zastpcy stosownie do danego Deputacyi w tym celu upo-

wanienia.

2. Jestem tego przekonania, i naley nam mianowa Zastpc JW.
jeneraa Dembiskiego z dodaniem mu zanominowanych przez Deputacy
Kwatermistrzem Jeneralnym JW. jeneraa Prdzyskiego, Szefem Gó
wnego sztabu JW. jeneraa ubieskiego.

3. Jestem zdania tego, e nadal wadza tak Zastpcy, jako i Naczel-

nego Wodza, tak dalece zmodyfikowan by winna, aby tene nie by
zajty nominacyami jeneraów, oficyerów, lecz jedynie, aby mu ta wadza
udzielona zostaa, która nieodbicie koniecznie jest potrzebna do egze-

kucyi powzitych planów obrony kraju, zwalczenia wrogów ojczyzny

naszej.

Powody usprawiedliwiajce powysze zdanie:

A) Co do zmiany Wodza:
Poniewa ten, mimo najszanowniejszego sposobu mylenia, duszy

niepospolitej, przywizania najwyszego do ojczyzny, mimo najszlache-

tniejszego charakteru, przecie swym dotychczasowem postpowaniem nie

odpowiedzia wszystkim warunkom, których wymaga nadzwyczajne poo
eni ojczyzny naszej

;
poniewa wanie przesadzone wyobraenia tego

ma o odpowiedzialnoci za krew Polaków bezskutecznie przelan
wstrzymuj go od wszelkiego sprystego dziaania i odwodz, jak ju
nieraz odwiody, od walki; sprawuj nadto szkodliwe wahania; byy nie-

raz powodem bezkorzystnych marszów i kontramarszów, które wojsko

znuyy i zdemoralizoway, zachwianie zrzdziwszy na umyle onierza,

oficyerów wanie niszych i mas zbrojn stanowicych, która, jak si
dostatecznie przekonaem, utracia do Wodza Naczelnego zaufanie.

B) Z powodów take, i Naczelny Wódz, obok wielu najznakomitszych

przymiotów, ma te wady, które go poróniay z najszacowniejszymi jene

raami, oficyerami, z powodu, i Naczelny Wódz Skrzynecki nigdy si

z Rzdem Narodowym nie znosi, a przeciwnie y z tyme w cigej

disharmonii i nieporozumieniu, zkd ju bardzo niekorzystne dla ojczyzny

spyny skutki.

0) Z uwagi, i dotychczasowe postpowanie tak militarne, jako i po-

lityczne, Naczelnego Wodza zniechcio ku niemu wszystkie prawie klasy

ludno krajow skadajce, poczwszy od Izb Sejmujcych, wojskowych,

obywateli, ludu stolicy etc. etc.

A w jakito moment te symptomata objawiaj si? Wanie wten-

czas, kiedy ufno i wiara w Wodzu najpotrzebniejsze, kiedy na jego

skinienie kady z zapaem pospieszaby winien, zamiast i dzi na wszy-

stkie strony sysze si daj niebezpieczne odgosy w wojsku i w stolicy,

jakichsi czynnych zaburzenie wewntrz sprawi i nawet rewolucy nasz
splami mogcych reakcyi i wypadków.

D) Dalej jeszcze, gdy Wódz Naczelny owiadczy, i jako czowiek

poczciwy jednego onierza nie wystawi na bitw w pozycyi, w której

dzi wojsko nasze jest rozoone; to wojsko za namitnie bitwy pragnie

Dyaryusz T. VI. 24
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i w razie odmówienia jej wydania straci reszt w Wodzu zaufania i do-

puci si moe nieadu, cofnicie si za pod nowym Wodzem nie pójdzie

na karb winy tego i nie zmniejszy przywizania i ufnoci powzitej do

nowego przewodnika.

E) Gdy Naczelny Wódz, cnoty dawnych Rzymian dajc wzór dla

tegoczesnych, poddaje si z nieograniczon powolnoci woli Sejmu

i owiadcza ch w kadej potrzebie suy ojczynie, nie straci zatem ta
matka Ojczyzna wiernego i poytecznego jej syna. Z powyszych zatem

gówniejszych powodów byem za zmian Wodza.
(podp.) Antoni Ostrowski Senator Wojewoda.

Dziao si 11 sierpnia 1831 w Gównej kwaterze pod Bolimowem«.

[Nr. 25]. [Opinja (Teodora lskiego Posa Kieleckiego)].

»Chwaa, któr wojsko nasze w tylu bojach przeciw Rosyanom
okryo si w teraniejszej kampanii pod dowództwem naczelnym jeneraa

Skrzyneckiego, nie moe jak mi by najwikszem przekonaniem, e je-

nera Skrzynecki zasuy si dobrze Ojczynie, e odpowiedzia pooonym
w jego talentach zaufaniu Narodu — wikszo za opinii wezwanych
przez Delegacy Sejmow na dniu 10 b. m. do Rady wojennej wojsko-

wych przekonao mnie, e w wojsku jest zdanie przewane, i niema

zdolniejszego co do talentów i osobistej odwagi na Wodza potrzebnych,

jak jenera Skrzynecki, oraz e ufno najwiksz w wzniosoci chara-

kteru i nieskazitelnoci jego zamiarów w sprawie teraniejszej kraju po-

kadaj — z tych tedy wychodzc zasad, nie mog, jak by gboko prze-

konanym, i jeneraa Skrzyneckiego trzeba zachowa przy naczelnym

dowództwie, zawsze jednak pod warunkiem, i przyjmie zmian atrybucyi

dotychczas Naczelnemu Wodzowi sucych, których rozcigoci jedynie

potrzeb zmiany Naczelnego Wodza przypisuj.

Dan pod Bolimowem dnia 11 sierpnia 1831.

(podp.) Teodor Slaski«.

[Nr. 26]. [Zdanie (Kasztelana Franciszka Wyka) wzgl-
dem zmiany Naczelnego Wodza].

»Po szeciu gosach, które si owiadczyy za zmian Naczelnego

Wodza, mógbym si wstrzyma od wynurzenia mojego; bo ju ta zmiana

postanowion zostaa przez wikszo. Lecz jako obywatel i Polak milcze

nie mog, chocia me zdanie jest zupenie zdaniu wikszoci przeciwne.

Zmian Wodza Naczelnego znajduj w obecnych okolicznociach

niepoyteczn dla kraju i dla dziaa wojennych, owszem, nader szkodliw
przez wzgld na wewntrzne i zewntrzne stosunki.

Go do pierwszego: o zdolnociach wojskowych J. Skrzyneckiego

mówi mi si nie godzi, gdy sdzi przyzwoitym nie jestem tak, jak a-
oen z kolegów skadajcych delegacy Sejmow. Twierdz wojskowi, e
ich nie posiada tak wiele, ile wymaga mona po naczelnym dowódcy, e
nawet bdy wielkie strategiczne w cigu niniejszej wojny popeni. Ale

o bdach sdzimy zwykle po czasie, a ucz dzieje, e bdy byy najwi-
kszych wojowników udziaem. Jeli szukamy Wodza wolnego od bdów,
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nie szukajmy/ go na ziemi. Lecz jeli obok tego wszyscy przeciwnicy

Skrzyneckiego oddaj hod jego patryotyzmowi, i tgiej duszy, i charakte-

rowi bez skazy, a twierdz przytem, e oprócz jeneraa Chopickiego a-
den z wojskowych polskich dotd nie dowiód, aeby wysze od niego

posiada zdolnoci — jaki uytek dla dobra kraju ze zmiany Wodza wy-
pynie ?

Ale Skrzynecki chwyci si systematu odpornego, ktÓFy, podug zda-

nia wielu wojskowych, a raczej wedug popularnego sdu, pewn nam
zgub przyniesie, i w tym tkwi wina jego najwiksza: Skrzynecki, przy-

rzekszy na Radzie w dniu 27 lipca i 3 sierpnia, e pocznie dziaa za-

czepnie, nie uici nadziei wielu i przyrzeczenie swoje pogwaci. Ztd
posza niech ku niemu, i ztd troskliwo Sejmu; ztd w kocu Dele-

gacya Sejmowa. Lecz gdy przychodzi rozstrzyga to strategiczne zadanie,

pytam si miao czonków Delegacyi Sejmowej, czyli jestemy sdziami

przyzwoitymi w tej mierze? Z szeciu jeneraów najznakomitszych, któ-

rych zdania czytalimy na dniu wczorajszym, trzech byo wyranie za

odpornem dziaaniem, trzech za zaczepnem; ostatni nawet nie wszyscy

bezwarunkowo swe zdanie wyrzekli. Zkde wic to przekonanie wyczer-

pa, e kroki zaczepne zbawi mogy ojczyzn?
Ale Wódz nowy nowe mie moe pomysy: nauczony smutnym

przykadem, pewnie si waha nie bdzie i miaym krokiem moe los

wojny ku naszej stronie przechyli. Daj Boe, by to uici; ja przecie mnie-

mam, e i on z musu kroki odporne przeniesie. Nim si obezna z swem
pooeniem i wojskiem, nim si przewiadczy o pooeniu nieprzyjaciel-

skich zastpów, ju jego boki od Pilicy i Wisy zagroone zostan; a gdy
nam aden z wojskowych nie wystawia zblionej do pewnoci nadziei

skutków pomylnych z wstpnego boju, wielu za wpaja obaw pewniej-

szej klski, nie wiem, czyli Wódz nowy bez zmiany okolicznoci w poo-
eniu nieprzyjaciela cay los kraju za jednym razem odway, a to tern

bardziej, gdy walka pod zason szaców otaczajcych stolic wicej nie-

równie wystawia korzyci. Myl si moe, ale widz przed nami konieczno
rychego z caem wojskiem ku Warszawie odwrotu. Zmieniemy Wodza,
ale bez nadzwyczajnego wypadku — z których aden w rachuby rozu-

mowe nie wchodzi — nie zmieniemy zasady dotychczasowego dziaania.

Ztd wic wypywa to przekonanie, e zmiana Wodza nie bdzie
poyteczn dla kraju i dla wojennych dziaa.

Co do drugiego, okaza pragn, e zmiana Wodza w obecnych

okolicznociach bdzie nam wewntrz i zewntrz szkodliw.

Podzielam zdanie jeneraa ubieskiego, e samo przybycie do

obozu Delegacyi sejmowej wystarczy za klsk. Jeszcze jedna podobna,

a nie bdziemy mie wojska bez boju. Widzimy jasno rozpron kar-

no wojenn. Modzi wojskowi deliberuj, a nawet przegraaj do-

wódcom. Wszyscy naczelnicy korpusów, puków, a nawet maych oddzia-

ów na raz zwoani zostali i nie stoj przed nieprzyjacielem, ale przed

nami. Cóby si stao z tern piknem wojskiem i penem rycerskiej ochoty,

gdyby by wczora nieprzyjaciel uderzy! Zkdeby wychodziy rozkazy,

gdy na sam pogos przybycia do obozu Delegacyi Sejmowej wadza Na-
24*
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czelnego Dowódcy podkopan zostaa! Zasonia nas Opatrzno przed

klsk: strzemy si jednak zmordowania jej cierpliwoci nierozwanymi

krokami.

Lecz mówi dalej, e Wódz Naczelny ufno wojska postrada. I to

przypuszczam, cho nas cz znaczna dowódców inaczej wcale zarcza.

Ale zajrzyjmy do rzóda, zkd ta nieufno urosa. Zbytnia troskliwo

nasza o dziaania wojenne, na których si wcale nie znamy, staa si tej

nieufnoci podniet. Od dnia 25 lipca radzimy cigle o rzeczach obcych

powoaniu naszemu. Cóbymy rzekli, gdyby wojskowi radzili za nas

prawach? Zaledwie Izby obiedwie uroczycie wyrzeky, e Naczelnemu

Wodzowi ufaj, natychmiast ulg si wniosek, którego skutkiem jest De-

legacya dzisiejsza, a ostatecznym wypadkiem: zoenie naczelnego dowódcy.

Moe ta kryzys przejdzie bez wstrznie, a nawet bez szkody, lecz strat

czasu — jak to ju rzekem powyej — musi pocign za sob konie-

cznie. Ta wielka strata nie da si niczem okupi. Któ wie, czy zmarno-

wane ztd chwile nieodliczone zostan od tych stanowczych, od których

byt nasz lub zguba zaley?

Co do zewntrznych stosunków. Wniosek z dnia 9 b. m. i jego

skutki przejd lotem piorunu do obcych. Nieufno w Wodzu, która si

przeze przebija, wprowadzi snadno na domys rozdwojenia umysów.
Czy ta uwaga nie wstrzyma lub nie zawiesi przynajmniej negocyacyi

rozpocztych o Polsk? Któ zechce mówi za tymi, którzy tak jawne nie-

jednoci okazuj dowody? Bd wic czeka przejcia tej kryzy. Ju moe
wiedz o niej w tej chwili. Lecz zkd powezm wiadomo, e przemi-

na szczliwie, gdy trakt krakowski, jedna dzi droga, co wieci o nas

za granic przenosi, dzi albo jutro moe by przez nieprzyjaciela zajty?

Wreszcie jenera Skrzynecki da si ju pozna korzystnie od

obcych. Pisma publiczne po wszystkich krajach gosiy z chlub naszego

wyszo jego zdolnoci, czysto patryotyzmu i serca. Nie wszyscy króle

jego odezwami gardzili. Jakiego czasu potrzebowa bdzie nowy dowódca
do przewiadczenia ludów i tronów, e ma te same zasady i e to udo-

wadnia czynami. Wszake Skrzynecki na to kilku potrzebowa miesicy.

1 z tego wzgldu zawieszenie sdu u obcych bdzie nam wielce szkodliwe,

bo trudno sobie zatai, e policzone zostay dla nas dni, godziny, a nawet

momenta.

Z takich pobudek jestem przeciwko zmianie Naczelnego Wodza.
(podp.) Franciszek Wyk.

11 Sierpnia 1831 r.«

[Nr. 27]. Opinja Ignacego Dembowskiego Deputowanego
Pockiego jako czonka Deputacyi wzgldem zmiany Na-
czelnego Wodza.

»Jenera Skrzynecki naley dzi do historyi. Dziaania jego wojenne—
do sdu ludzi sztuki i potomnoci. Dzi rozbiera one w chwilach niebez-

pieczestw zewntrz, nieadu wewntrz i przy wzburzonych umysach nie

bdzie bez namitnoci. Gdy jednak jako czonek Deputacyi powoany je-

stem do daniu opinii mojej o potrzebie zmiany Wodza, tak co do jene-
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raa Skrzyneckiego sumienie moje wyrazi mi kae. Nie znam czowieka,

któremu by pikne przymioty duszy i prawdziwe wyobraenia o wolnoci
wiksze prawo do szacunku ludzi, jak jeneraowi Skrzyneckiemu, nada-

way; posiada on te niezawodnie t moc i stao umysu, które wy-
szych jedynie znamionuj ludzi, a jakkolwiak daleki od przyznawania
jeneraowi Skrzyneckiemu najwyszych talentów wojskowych, nie waham
si wyrazi: i pomidzy obecnemi sprawie naszej Polakami wysz moe
nad niego posiadajcemi nauk strategii, on sam czy inne przymioty

konieczne w onierzu, a zwaszcza w Wodzu, które mu do tego pierwsze

nadaj prawo.

Oprócz mocnego przekonania o niepospolitem mztwie w boju, naj-

wikszej wród niebezpieczestw zimnej krwi i przytomnoci, jakich w je-

nerale Skrzyneckim, jako dawny towarzysz broni, wielekro naocznym
byem wiadkiem, bitwy Grochowa, Wawru, Dbego, a mianowicie Ostro-

ki, gdzie samem wystawieniem osoby swej ocali wojsko zwtpiae, do-

wiody, i jenera Skrzynecki do najonotliwszych, bo do najwaleczniejszych

ludzi w wiecie naley. Gdy przecie, pomimo tak wietne jeneraa Skrzy-
neckiego przymioty, nie jest on z innej strony wolnym od saboci ludzi,

które mu nieprzychylnych zjednay, a osobistoci i intrygi niechtnych
mu potrafiy zachwia ufno, lubo maej tylko czci wojska,
w dziaaniach jego; w calem za z powodu jeszcze przybycia Deputacyi
do kwatery gównej i licznych bada i rozumowa niszych nawet woj-
skowych naruszyy widocznie karno, t jedyn dusz wojska i rkojmi
uytku onego dla kraju; z przeraeniem widzc takie pooenie szeregów
naszych na linji bojowej, w obec gronego nieprzyjaciela i to w chwilach,

kiedy wróg ten wiksz ju (cz) naszego zalewa kraju; w przekonaniu
oraz, i cnoty obywatelskie jeneraa Skrzyneckiego nie oddal go prze-

cie z walecznych ojczystych szeregów, którym tak wietnie wród bojów
przywodzi, i jedynie dla zatamowania rozdwoje tak niebezpiecznych te-

raz, a powrócenia w wojsku zachwianego ducha jednoci i porzdku, bez

którego by w tak trudnym razie nieochybna zguba sprawy naszej nast-
pia, jestem za zmian Wodza.

Dan w obozie pod Bolimowem dnia 12 sierpnia 1831 roku.

(podp.) Ignacy Dembowski D. Pockia.

[Nr. 28]. Pismo Delegacyi Sejmowej do Jen. Dembi-
skiego].

»Do JW. Dembiskiego Gubernatora M. S. Warszawy D(elegacya)

S (ej mowa).

Uchwa Izb poczonych z daty 9 b. m. do penomocnego dziaania
w obozie Narodowym upowaniona zaprasza JW. jeneraa Dembiskiego
Gubernatora MSW., aby, zostawiwszy w miejscu swojem zastpc, przy-
by niezwocznie do kwatery gównej we wsi Bolimowskiej stojcej, w celu

objcia zastpstwa Naczelnictwa siy zbrojnej Narodowej.
Dziao si dnia 11 sierpnia o godzinie w pó do jedenastej przed

poudniem.

A(dam) Czartoryski) «.
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[Nr. 29]. [Odezwa Skrzyneckiego doDeputacyi Sej mowej].
»Do Deputacyi Sejmowej Naczelny Wódz siy zbrojnej Narodowej.

Po ustnem wyjanieniu Deputacyi wszystkiego, co si dotychczaso-

wego postpowania mojego i przyczyn nieatakowania dotd nieprzyjaciela

dotycz, — winienem samemu sobie, winienem troskliwoci o sd wspó-
czesnych i historyi, abym Deputacyi owiadczy, e gdyby sumienie moje

i wewntrzne od wszelkich osobistych wzgldów wolne przekonanie wska-

zywao mi, ze dobro kraju wymaga, abym w inne rce zoy wadz nad

wojskiem — bybym, nie czekajc przybycia Deputacyi i na nic zgoa nie

zwaajc, sam zoy dowództwo. Ale gos sumienia kaza mi przeciwnie

dzieli z wojskiem niebezpieczestwa i do koca siy moje sprawie Oj-

czyzny na czele wojska powica. Dlatego to, i jedynie tylko dlatego nie

zoyem i nie skadam sam godnoci Naczelnego Wodza.
Wszake pomimo najczystszych chci myli si mog. Wzywam

wic Deputacy, aby, jeli, po rozwaeniu wewntrznego i zewntrznego
stanu naszego, obranie nowego Wodza w czemkolwiek bd potrzebnem

dla dobra kraju znajdzie — odebraa mi dowództwo; a daleki od wszel-

kiego jakiegobd sprzeciwiania si tej woli pierwszy dam z siebie przy-

kad wojsku posuszestwa i powicenia si.

Skrzynecki.

10 Sierpnia 1831. w Kwaterze Gównej pod Bolimowem«.

[Nr. 30], Pismo Delegacyi do JW. Skrzyneckiego byego
Wodza Naczelnego Wojsk Narodowych z 11 Sierpnia 1831 r. (czy-

tane na posiedzeniu Izb Poczonych d. 13 Sierpnia 1831. Ob. niej w tekcie

protokou sejmowego str. 397—398.).

[Nr. 31]. Uchwaa Delegacyi Sejmowej oddajca tymcza-
sowe dowództwo siy zbrojnej Narodowej jeneraowi dywi-
zyi Henrykowi Dembiskiemu (czytana na posiedzeniu jak wyej.
Ob. niej protokó sejmowy str. 396—397).

[Nr. 32]. Zmiany, na które jenera Dembiski zezwala
w uchwale dnia 24 stycznia 1831 r.

»Artyku 4. Prawo zawierania ukadów o zawieszenie broni suy
Naczelnemu Wodzowi (w blizkoci jednak Rzdu lub Sejmu) tylko na dni

pi; w dalszych oddaleniach stosownie do okolicznoci.

Co do orderu wojskowego, tego najwysze dwie klasy Rzd Na-
rodowy rozdaje, nisze Naczelny Wódz rozdaje. Co do zmian w atry-

bucyach, zezwalam na dwa artykuy powysze, reszta za ma pozosta
tak, jak jest w uchwale sejmowej z dnia 24 stycznia 1831 r.

(podp.) Henryk Dembiski G. D.«

[Nr. 33]. Odezwa Delegacyi Sej mowej do onierzy z Kwa-
tery gównej pod Bolimowem d. 11 Sierpnia 1831 (czytana na
posiedzeniu Izb poczonych. Ob. niej protokó z 13 Sierpnia 1831 str. 398).
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[Nr. 34]. [List X. Ad. Czartoryskiego (wedug wszelkiego prawdopo-

dobiestwa) do Teodora Morawskiego].

»Przesyam JW. Panu list do mnie pisany przez szefa gównego
sztabu z przyczonymi listami. O takowy od jeneraa Sierawskiego do-

pomnieó si trzeba, chyba e na jego zdaniu w protokóle poprzestaniem.

Zaczam take moje zdanie o zmianie Wodza.

Chciej JW. Pan przyj zapewnienie znakomitego powaania.
(podp.) A. Czartoryskie

13 Sierpnia 1831 r.

[Nr. 35], List Tomasza ubieskiego do X. Ad. Czarto-
ryskiego].

Do Ksicia Czartoryskiego Prezydujcego Deputacy Sejmow ze-

san do obozu gównej armii.

Mam zaszczyt przesa W. Ks. Moci wota jeneraów Lewiskiego,

Milberga, Jagmina, Maachowskiego, Skaryskiego, Koaczkowskiego, u-
bieskiego, Chrzanowskiego, Pukownika Bema. Oddane ju zostay Janie

Wielmonemu Posowi Morawskiemu wota jeneraów Umiskiego. Zau-

skiego, Prdzyskiego i R(amo)rino. Jenera Rybiski nie móg zjecha.

Zostaj z winnym uszanowaniem Waszej Ksicej Moci. Najniszy suga
Tomasz ubieski Szef Sztabu Gównego.

Jenera Sierawski zapewne nie odebra wezwania na Rad Wo-
jenn, gdy na nie nie zjecha.

W obozie pod Bolimowem dnia 12 sierpnia 1831 «.

a) Zdanie Dowódcy Artyleryi czynnej Pukownika Bem
»Na Wodza Naczelnego:

1) Jenera Prdzyski.

2) Jenera Dembiski«. (Niema podpisu).

b) Zdanie Jeneraa Bdy Lewiskiego.
^Przekonany, i nowa zmiana osoby, która najwysz w wojsku

piastowa ma wadz, nie moe nastpi bez podkopania chwiejcej si

ju subordynacyi, tego gównego wza caoci wojska, tego wza, którego

wzmocnienia spieszn i nieodzown widz potrzeb, jestem zdania, i do-

bro wojska, dobro sprawy wymaga, aeby oddane raz jeneraowi Dem-
biskiemu Naczelne dowództwo przy nim pozostao; wszake dopeniajc

woonego na mnie przez Delegacy obowizku, owiadczam, e wedug
rozumienia mego jeneraowie Turno i ubieski (Tomasz) najwicej do

przewodniczenia wojsku naszemu w teraniejszej wojnie posiadaj kwa-

lifikacyi, (NB, jeli o jenerale Chopickim dla niepodobiestwa przywoania

go nie moe by mowy).

Wie Bolimowska d. 12 Sierpnia 1831 r.

(podp.) Genera Bdy J. Lewiski «.

c) Votum JB. Koaczkowskiego.
»Wotuj za jeneraami Krukowieckim, Dembiskim.

(podp.) JB. Koaczkowski*.
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d) Yotum generaa Skary ó s k i e go.

uZdaniem mojem na Wodza Naczelnego: jenera Dywizyi ubieski,
lub jenera Prdzyski.

(podp.) Genera Bdy Skaryski «.

e) Yotum jeneraa Jagmin.
iNa Naczelnego Wodza mam honor poda:
jeneraa Dywizyi ubieskiego, jeneraa Dywizyi Dembiskiego.
12 Sierpnia 1881.

podp.) Dowódca Dywizyi 1 Jazdy jenera Bdy Jagmin*.

f) [Zdanie jen. J. Zauskiego].
• Jeeli Sejm Narodowy odbiera naczelnictwo siy zbrojnej jeneraowi

Skrzyneckiemu; natenczas ja, znajc obywatelskie cnoty, wojenne przy-

mioty, charakter niezomny i przyrodzone talenta jeneraa Dywizyi Dem-
biskiego, jestem przekonany, e dobro kraju wymaga poruczenia mu na-

czelnego dowództwa.

Bolimów d. 12 Sierpnia 1831.

(podp.
i Jenera Brygady J. Zauski*.

Na dole notatka: »Rybiski za ubieskim, Sierawski za Pacenu].

g) Yotum jeneraa Bdy M i 1 b e r g.

»Zdaniem mojem jest, i najwicej kwalifikuje si na Naczelnego

Wodza jenera hrabia Tomasz ubieski lub jenera Dywizyi Dembiski.

Dnia 12 Sierpnia 1831 Bolimówek.

(podp.) Jenera Bdy Milberg«.

h Zdanie jeneraa S i e r aws k i e g o D e 1 e g a c y i Se j mu dnia
13 sierpnia 1831 r. podane.

• Imiona kandydatów na stopie Wodza:
jenera Pac, Pukownik Zamojski.

W obozie pod Ziombami 13 Sierpnia 1831 r.«

z podpisu

i) [Zdanie je n. C h r z a n o w ski eg o].

»Nie znajc nikogo, którenby posiada! zaufanie ogólne armii, nie

mog poda adnego kandydata na Naczelnego Wodza.

(podp.) General Dvi Chrzanowski a.

12 Sierpnia 1831 r.

k iDo D e 1 egacy i Sejmowej w obozie pod Boli m ow e m
podanie jeneraa D y i M a lacho w s k i e g o.

Jenera Prdzyski przez swój stopie Kwatermistrza Generalnego

usposobiony tak nauk jako i praktyk do nadania wojsku rozmaitych

kierunków i onesro stosunkowego podziau, najwicej okazuje si uzda-

tnionym na Wodza — za którym take mówi jego czysty patryotyzm.

Nowo awansowany na jeneraa brygady Sierakowski jako rzecz
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kad jasno widzcy, obdarzony trafnemi pomysami, atwy do ich wyko-
nania i w sile wieku na szczególn zasuguje uwag i kademu Naczel-

nemu Wodzowi zbytecznej mioci wasnej nie majcemu wielce uytecznym
by moe.

W obozie pod Bolimowem dnia 12 sierpnia 1831 r.

(podp.) Maachowski G. Dyit.

1) Do Deputacyi Sejmowej jenera Dy i Tomasz ubieski.
»Do Deputacyi Sejmowej. Bdc przeciwny wszystkim dziaaniom

sejmikowym w wojsku, adnego nie nios gosu, majc niezomny zamiar

we wszystkim by posuszny starszym odemnie wadzom.
(podp.) Jenera Dywizyi Tomasz ubieski.

12 Sierpnia 1831 Bolimówek«.

Z) [Votum Jen. Dy w. Umiskiego]:
Na Wodza Naczelnego proponuj:

Jeneraa Sierawskiego, Jeneraa Skaryskiego Kazimierza.

(podp.) Ga Dyi Umiski«.

[Nr. 36]. Gos Deputowanego Kaliskiego, Morawskiego
Czonka Delegacyi Sejmowej do obozu na posiedzeniu Izb
poczonych dnia 13 sierpnia 1831 r. (Ob. niej protokó Sejmowy
str. 396).

[hr. 37]. [Bruljon listu Teodora Morawskiego].
Do J JW W. Wyka Kasztelana, lskiego Posa Kie-

leckiego, wirskiego Posa Hrubieszowskiego, Dembow-
skiego Deputowanego z M. Pocka, Tyszkiewicza, Posa
Skwirskiego, Niemojowskiego Wincentego Czonka Rzdu
Nar., Ostrowskiego Wojewody.

»Mam honor zaprosi JW. N., aby dnia jutrzejszego raczy znajdo-

wa si o godzinie 9-tej zrana. w paacu Rzdu Narodowego, gdzie pod

prezydency JOX. Czartoryskiego, Prezesa Rzdu, zbierze si Delegacya

Sejmowa w celu odczytania raportu Izbom poczonym zoy si ma-
jcego.

W Warszawie dnia 15(?) Sierpnia.

(podp.) T. Morawski.

[Nr. 38]. [Projekt do zmian w uchwale 24 Stycznia 1831 o atrybu-

cyach Naczelnego Wrodz — rk Teodora Morawskiego].

»Izba Senatorska i Poselska po wysuchaniu Komisyi Sejmowych
uchwaliy i uchwalaj co nastpuje:

Art. 1. Uchwaa Sejmowa dnia 2i Stycznia r. b. zapada, doty-

czca si atrybucyi Naczelnego Wodza, od ogoszenia niniejszej moc
swoj traci.

Art. 2. (Jak 1-szy w dawnej uchwale).

Art. 3. Kierunek siy zbrojnej naley do Wodza Naczelnego, z wa-
runkiem zwoywania Rady Wojennej w okolicznociach waniejszych,
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zoonej z wyszych dowódców, którzy jednak mie bd gos doradczy

tylko, a decyzya przy Wodzu zostaje.

Art. 4. Do Wodza Naczelnego naley mianowanie oficerów, a do

stopnia podpukownika wcznie; na wysze za stopnie, przedstawionych

przez Niego kandydatów Rzd Narodowy zatwierdza (na marginesie do-

pisane oówkiem »lub odrzuca i w tern zdarzeniu sam nominuje«).

Art. 5. W nominacyi i przedstawieniu kandydatów Wódz Naczelny

pomija nie bdzie starszestwa, jak tylko wtenczas, gdy wyrane (na

marginesie dopisane oówkiem » znamienite i wietne«) odznaczenie si

w boju kandydata wskae tego potrzeb.

Art. 6. Wolno jest Naczelnemu W7odzowi zawiesi kadego dowódc
w penieniu wskazanych obowizków: zawieszony mie bdzie wszelako

prawo da, aby przed zwyczajn Rad Wojenn z postpowania swo-

jego móg si usprawiedliwi, co mu jednak nie nada prawa do odzy-

skania komendy wbrew woli Naczelnego Wodza (na marginesie dopisane

oówkiem »chyba z woli wyranej Rzdu«).

Art. 7. (Tu art. 3).

Na marginesie dopisane oówkiem: »Tu brakuje jeszcze nastpuj-

cego artykuu, który byby 7-mym«: »Urzdnicy i oficyalici wszelkiego

stopnia do czynnej suby wojennej uyci mianowani bd przez Ministra

W^ojny z zatwierdzeniem Naczelnego Wodza «.

Art. 8. Wódz Naczelny rozdaje krzye srebrny i zoty zasugi woj-

skowej na przedstawienie dowódców oddzielnych komend, puków, brygad,

dywizyi i korpusów, którzy zdania Rad gospodarczych zasiga w tej

mierze maj. Do krzya kawalerskiego przedstawia bdzie Wódz Naczelny

kandydatów Rzdowi Narodowemu, któremu niemniej wyczne suy
prawo rozdawania dwóch klas najwyszych.

Art. 9. Prawo zawierania ukadów o zawieszenie broni suy Na-
czelnemu Wodzowi, ale tylko wedug instrukcyi Rzdu Narodowego, który

takow moe kadej chwili zmieni.

Art. 10. Jak art. 6 z dodatkiem: »Na przypadek wyrzeczonej kary

mierci suy skazanemu odwoanie si do Rzdu Narodowego po uaska-

wienie, wyjwszy, gdyby sd wojenny wyranie zastrzeg wykonanie wy-

roku w przecigu 24 godzin «.

Art. 11. (Jak 7).

Art. 12. (Jak 8).

Art. 13. (Jak 9).

Art. 14. Rzd Narodowy mianuje i odwouje Naczelnego Wodza.

Na przypadek odwoania Wódz wchodzi w poczet jeneraów dywizyi, je-

eli poprzednio wyszego stopnia nie posiada. Wolno jest take Rzdowi
Narodowemu, gdy tego uzna potrzeb, zamiast mianowania Naczelnego

Wodza powierzy gówn komend któremukolwiek z jeneraów.

Art. 15. Bdzie przy gównej kwaterze komisarz Rzdowy, który,

nie wdajc si bynajmniej w decyzy Wodza, obecnym bdzie Radom wojen-

nym, zasiga ma wiadomoci o dziaaniach wojska od Wodza, a rapporta

swoje Rzdowi Narodowemu skadajc, stanie porednikiem we wszystkich

stosunkach midzy Wodzem a Narodowym Rzdem«.
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[Nr. 39]. [Inny projekt, dotyczcy zmiany uchway o alrybucyach

Nacz. Wodza, nie podpisany].

»Nasi jeneraowie posiadaj nauk i dowiadczenie; ale w adnym
nie dostrzeglimy jeszcze geniuszu: a tylko ten moe nas zbawi i poko-

nywa przemagajce siy. Moe i w naszej armii ukrywaj si geniusze,

ale ich trzeba wyszuka i da sposobno wzniesienia si.

Art. 1. Niech bdzie ustanowiona Rada Wojenna reprezentacyjna,

zoona z czterech czonków i Prezesa, który Naczelnie bdzie dowodzi

ca armi czynn na linii bojowej.

(Art.) 2° Wszyscy czonkowie Rady bd cigle przy armii.

(Art.) 3° Rada ukada bdzie plan kampanii, oraz pojedynczych

przewidzianych batalii; wykonywanie za planów zostawia si zupenie

Prezesowi, niemniej kierowanie bitew nieprzewidzianych, gdzie szybka

i stanowcza jest potrzebna decyzya.

(Art.) 4° Prezes odpowiedzialnym bdzie Sejmowi i Rzdowi Naro-

dowemu za wykonanie planu, a Rada za plan.

(Art.) 5° Kady puk wybierze jednego kandydata do Rady wo-

jennej, którego za najgodniejszego osdzi do kierowania operacjami wo-

jennemi.

(Art.) 6° Kandydatem moe by jenera, oficer niszy, a nawet i prosty

onierz, jeeli go zebrani oficerowie w puku osdz za kwalifikujcego

si do tego wzniosego przeznaczenia. W szeregach wojska, do którego

wszyscy popieszyli nie dla karyery, ale dla wywalczenia niepodlegoci

Ojczyzny, mog i midzy prostemi onierzami znajdowa si ludzie wy-
szego usposobienia, a nawet i geniusze.

(Art.) 7° Trzy baterye artyleryi co do wyborów bd uwaane
za puk.

(Art.) 8° Kandydaci wybior z pomidzy siebie czterech do Rady,

a Izby poczone obior pitego na Prezesa.

(Art.) 9° Rada Wojenna bdzie si znosi z Ministrem Wojny i Rz-
dem Narodowym co do administracyi i zaopatrzenia wojska, a z Ministrem

wojny w szczególnoci co do obrony stolicy jako te ruchu wojska nie

zostajcego na linii bojowej bezporednio pod rozkazami Prezesa.

(Art.) 10° Prezes Rady bdzie mianowa oficerów a do kapitana

inclusive, na wszelkie za wysze stopnie bdzie przedstawia Rzdowi
Narodowemu.

(Art.) 11° Prezes Rady bdzie mocen dawa i zawiesza w komen-
dach pukowników i jeneraów tymczasowo; raportowa jednak winien

jest o tern Rzdowi Narodowemu, który bdzie decydowa ostatecznie.

(Art.) 12° Prezes Rady bdzie obowizany co dzie przesya Rz-
dowi Narodowemu raport o dziaaniach armii «.

|Nr. 40]. [Notatka Dyr. Kancel. Izby Poselskiej Tura].

»Akta niniejsze z 80 wyranie omdziesit foliow sio skadajce
przez ,TW. Teodora Morawskiego, Deputowanego z cyrkuu 1 miasta Ka-
lisza, w opiecztowanej kopercie podpisanemu nadesane kazawszy zeszy
w przytomnoci mojej, wasnorcznie folia liczbami oznaczywszy pieczci
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Sejmow opiecztowaem w Warszawie dnia 30 Mca Sierpnia 1831 r.

Tur, Dyrektor Kancelaryi Izby Poselskiej «.

(Tu piecz Sejmu polskiego).

Do powyszego zbioru aktów Delegacyi Bolimowskiej doczona
jest ich kopia, na kocu której figuruj jeszcze dwa oryginalne pisma:

[Nr. 41]. [Winc. Niemojowskiego] Nota.

»Delegacya przystpia po wysuchaniu 60 przeszo jeneraów i wy-
szych oficerów do usunicia z dowództwa jeneraa Skrzyneckiego, wi-
kszoci 7 gosów przeoiw 2. Te dwie kreski za Skrzyneckim dali Kasztelan

Wyk i Pose lski. Wszyscy czonkowie zoyli opinje swoje w tej

mierze na pimie. Gdy przyszo do nominowania Zastpcy Wodza, wbrew
mojemu zdaniu, ale z niejakim fundamentem prawdy utrzymywa Kaszte-

lan Wyk, e ta nominacya wedug § 2. Uchway Sejmowej z 9 Sierpnia

nastpi moe bez dooenia si Rady WT

ojennej, której zwoanie stoso-

wnie do § 3. potrzebnem sdzi dopiero ku owieceniu si wzgldem wy-

boru nowego Wodza. Gosowalimy wic znowu na t kwesty: czyli

naley zwoa Rad Wojenn dla zasignienia jej zdania co do nominacyi

Zastpcy Wodza Naczelnego? Aftirmative byem ja i Teodor Morawski;

negative wszyscy inni, a zatem glosami 7 przeciw 2, odrzucono zwoanie

Rady Wojennej do naradzenia si o nominacyi Zastpcy, a uchwalono

zwoa j ku przyjciu jej zda co do wyboru samego Wodza. Tymczasem

Delegacya przystpia do nominacyi Zastpcy Wodza Naczelnego. Ja po-

daem jeneraa Maachowskiego, a wszyscy inni koledzy jeneraa Dembi-
skiego, który wiec obrany zosta wikszoci 8 gosów przeciw mojemu
jednemu. (podp.) Wincenty Niemojowski«.

[Nr. 42]. [Nota Winc. Niemojowskiego].
»W prolokuach Delegacyi Sejmowej uchwa z d. 9 b. m. wyzna-

czonej do rozpoznania stanu rzeczy w wojsku naszem, krótka tylko jest

wzmianka o interpelacyi, któr mi uczyni byy W^ódz Naczelny, jenera

Skrzynecki, jako Czonkowi Rzdu Narodowego i Delegacyi rzeczonej.

(Ob. wyej [Nr. 3] (1). str. 338. Mam si wic za obowizanego da Rzdowi
Narodowemu blisz o tern wiadomo.

»Nim odpowiem na zapytanie mi uczynione«, rzek jenera Skrzy-

necki, stawajc przed Delegacya Sejmow na dniu 10 b. m. »niech mi si

godzi zrobi obecnemu tutaj Czonkowi Rzdu Narodowego JW. Wincen-

temu Niemojowskiemu zapytanie: dlaczego magazyny warszawskie nie s
dostatecznie zaopatrzone? Wszak o to Rzd od trzech miesicy upomi-

naem, czemu Szanowny Czonek zapewne nie zaprzeczy, a niedopenienie

mojego wezwania w tym wzgldzie mam za gówn przyczyn przykrego

dzisiaj naszego pooenia«. Na t interpelacy odpowiedziaem jak na-

stpuje:

»Nie zaprzeczam bynajmniej wezwaniu jeneraa Skrzyneckiego; lecz

i on mi zapewne nie zaprzeczy, e Rzd Narodowy upomina go take,

aby dziaa silniej i z wiksz energj, aby nie pozwala nieprzyjacielowi
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zajmowa jednych województw po drugich, z których dowóz ywnoci
stawa si przez to samo niepodobnym; aby nie trzyma tak dugo przed

Warszaw skupionego w tym jednym punkcie 40 do 50 tysicy wojska,

tak e zaopatrzenie magazynów w miar tak ogromnej konsumpcji byo
fizyczn niemonoci, zwaywszy zwaszcza brak sposobów przewozu,

brak podwód i koni do innych posug wojska zajtych*. Dodaem do tego,

e ziarna, na których najbardziej zbywa, to jest owies i jczmie, nie obro-

dziy si w roku przeszym, w inne za, a mianowicie w yto i pszenic

magazyny s zaopatrzone na 4 i wicej moe tygodni, co wród wy
przytoczonych okolicznoci i przy niedostatku skarbu za najwikszem
tylko usiowaniem nastpi mogo. Innych artykuów mamy zapas wystar-

czajcy na nierównie duszy czas, mianowicie wódki i misa w ywem
bydle. Tego ostatniego sprowadzono do 6000 woów i drugie tyle jeszcze

sprowadziby mona, gdyby je pa mona na prawym brzegu Wisy:
a któ winien, e a do okopów Pragi niema adnego bezpieczestwa

przed kozakami? Nakoniec powiedziaem, e uchybienia w Intenden turze

przyczyniy moe zego ; lecz i w tern wina byego Wodza Naczelnego,

który wci utrudnia Rzdowi Narodowemu obsadzenie zawakowanego
po mierci Kasztelana Bniskiego miejsca Intendenta generalnego, narzu-

cajc upornie swojego kandydata, w czem Rzd przez zbytni tylko ule-

go zgrzeszy.

Na to odpowiedzia jenera Skrzynecki, »e Radca Stanu Badeni po-

dawa Rzdowi Narodowemu projekta, których nie usuchano z wielk
szkod wyywienia wojskacc Za ca replik przytoczyem projekt wzicia

wszystkiego zboa na sze mil okoo Warszawy, odrzucony od Rzdu
i od Ministrów; a zrywajc dalsze rekryminacye, wniosem, aby dyskusya

zwrócona bya do materyi i jenera odpowiada directe na uczynione mu
przez Delegacy Sejmow zapytania.

Pisaem 13 Sierpnia 1831 r.

(podp.) W. N.«

Posiedzenie Izb poczonych z d. 13 sierpnia

1831 roku zrana,

Po zebraniu si Czonków Izb obu odczytane zostay

listy obecnoci, a naprzód lista Posów i Deputowanych. Byli

obecnymi: (85?)

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

lski. Wiktor uniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JW. Jan Olrych Szaniecki.
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Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJ \VW. An-

toni Libiszewski. Hieronim Kochanowski. Konstanty widziski. Gustaw

hr. Maachowski (?)

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Ignacy eleski.

Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Bonawen-

tura Niemojowski. Marcin Radoski. Stan. Kaczkowski, Floryan Suchecki.

Kantorbery Tymowski. Wad. hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Antoni Rembowski. Stan.

Miczyski (?) Alojzy Biernacki. Ksawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Poletyo. [Józef Swirski]. Tomasz br-

Wyszyski.
Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Wincenty Chemicki.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski.

Klemens Witkowski. Wojciech Chobrzyski (?)

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Szczepan winiarski (?) Fra.
Dbrowski. Fra. Trzciski. Eugeni Subicki. Józef Kretkowski. Józef

Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Do-

minik Krysiski. Józef Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski.

Ludwik Lutostaski. Fra. Woowski. [Ksawery Czarnocki], Augustyn

Morzkowski. Wojciech Chodecki. [Antoni Zawadzki]. Walenty Zwa.
Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks Mar-

kowski. Ludwik Bieniecki. [Wadysaw Zawadzki]. Fra. Zalewski (?) Ignacy

Wyk. Józef hr. Maachowski. Teodor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Fra. Obniski. Feliks Gumowski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-

toni Bykowski. [Józef hr. Starzeski]. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki.

[Wincenty Gawroski]. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JJWW. Stan.

hr. Worcell.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Ksawery Sabbatyn. [Amancyusz Zarczyski]. Aleksander

Bernatowicz (?) Henryk Nakwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Wincenty

hr. Tyszkiewicz. Daniel Tchorzewski. Jakób Malinowski. Józef Bohdan

Zaleski.

Z Województwa Grodzieskiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander margrabia Wielopolski. Karol Niemcewicz. Józef Kaszyc. Euge-

niusz Breza.
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Póniej nadeszli:

JJWW. Jan Pusztynika. Jan Rostworowski. Jakób Okcki. Antoni

Plichta. Ignacy Starzyski. Adam uszczewski.

Senatorowie obecni (24)

:

JO. Wojewoda Ks. Radziwi Micha, Prezydujcy w Senacie.

Wojewodowie: JJWW. Wodzicki hr. Stan. Gliszczyski Antoni.

Kochanowski Micha. Wodziski Maciej. Ostrowski hr. Antoni.

Kasztelanowie: JJWW. Nakwaski Fra. Sierakowski hr. Ka-

jetan. Mciski hr. Wojciech. Bronikowski Adam. Potocki hr. Micha. Rem-
bieliski Wiktor. Biekowski Antoni. Lewiski Fra. Ksawery. Komian
Kajetan. Krasiski hr. Józef. Walchnowski Andrzej. ubieski hr. Piotr.

Maachowski hr. Ludwik. Ostrowski Wojciech. Olizar hr. Narcyz. W-
grzecki Stan. empicki Ludwik. Niesioowski hr. Ksawery.

JW. Marszaek: »Upraszam JW. Sekretarza, aby odczyta

raczy odezw nadesan mi od J W. Prezydujcego
w S e n a c i e « *).

*) Akta w sprawie wyborów Woje w. Grodzieskiego
w allegatach.

aj Odezwa Rzdu Narodowego do obywateli Litewskich.
»W Warszawie, dnia 7 miesica Sierpnia roku 1831.

Rzd Narodowy do obywateli Województw: Wileskiego, Grodzie-
skiego, Miskiego i Biaostockiego.

Rzd Narodowy odebra odezw obywatelów Litwy, których los wo-
jenny do ziem nadwilaskich sprowadzi. Drogie bd dla Narodu wspo-

mnienia ich uczu, powicenia si i cierpie; bd przykadem tem wie-
tniejszym, gdy pomimo klsk dowiadczonych nie upadaj na sercu. Wnet
Wam, Obywatele, zajanieje pora pomylna wróci do ziem ojczystych,

wiodc drogami Wam wiadomemi wojska nadwilaskie, aby z niemi

wspólnie szczliwiej si swobód i Niepodlegoci dobija. Zanosicie Oby-
watele Województw Litewskich danie, aby was Rzd Narodowy stoso-

wnie do ustawy sejmowej z dnia 19 maja roku biecego do zebrania

sejmików waszych upowani. Zadanie to jest podobne do tego, które

przed niejakim, czasem Rzd Narodowy otrzyma od Województw Podol-

skiego i Kijowskiego. Wtedy Rzd Narodowy, rozpatrzywszy si w Ustawie

19 maja, przewiadczy si, e cile to prawo dochowywa bdc obowi-
zany, nie moe sobie pozwoli zajmowa si rozporzdzeniami i kierunkiem

sejmików, losem wojennym nie w powiatowych miastach odprawianych,

ale razem przewiadczy si, e Obywatele województw wschodnich sami

maj prawo zgromadza si na swoje powiatowe sejmiki i na nich posów
obiera, i do tego dostatecznie ustaw 19 maja s upowanieni. Z sejmi-

ków na tej zasadzie w Warszawie odprawionych Izba Poselska ju ma
Posów Województw: Woyskiego, Podolskiego i Kijowskiego. Rzd Na-
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JW. Sekretarz czyta:

»P rezydujcy w Senacie Królestwa Polskiego
do JW. Marszaka Izby Poselskiej.

rodowy widzia w wyborach podobnych nowy dowód usilnoci podnie-

sienia Sprawy Narodowej i ponowienie uroczyste aktu powstania Naro-

dowego.

Obywatele Litwy nie dali si wyprzedzi nikomu w gorliwoci

i patryotyzmie; mog tedy by pewni, e ze szczer uprzejmoci i bra-

terskiem uczuciem reprezentacya ich do Sejmowych obrad przyjta bdzie.

Prezes Rzdu A. Czartoryski.
Radca Sekretarz jeneralny Rzdu A. Plichta«.

Nr. 8552. M. Gliski.

b) Protokó czynnoci sejmikowej Województwa Gro-
dzieskiego.

»Dnia 8 sierpnia 1831 roku o godzinie 10 zrana Obywatele Woje-
wództwa Grodzieskiego tu w Warszawie obecni zebrali si w sali Ratu-

szowej w celu wybrania tymczasowo Posów na Sejm. Rozpoczta zostaa

czynno od przeczytania rezolucyi Rzdu Narodowego, który na prob
obywateli Litewskich o oznaczenie miejsca i mianowanie marszaków dla

zgromadze przez nich odb} si majcych, owiadczy, i to jest wadnym
czyni co do sejmików stosownie do ustawy z dnia 19 maja 1831 roku

na miejscu odbywanych; i za obywatele skutkiem wydarze wojennych
tutaj przybyli maj wedug teje ustawy moc do przystpienia do wybo-
rów, nie wic si wskazanemi w tej uchwale formami, i wybory podobne
ju co do Województw Ukraiskich i Podolskich zatwierdzenie zyskay.

Stosownie do tego zebrani obywatele wezwali na Marszaka sejmiku JW.
Karola Ursyna Niemcewicza obywatela powiatu Brzeskiego, na asesorów

Konstantego Pileckiego i Franciszka Kiersnowskiego, na sekretarza Miko-

aja Zaleskiego, obywateli powiatu Nowogrodzkiego. Zastanawiano si
nastpnie, czyli spisanie i imienne podpisanie aktu przystpienia do pow-
stania Narodowego jest potrzebne; pod którym to wzgldem uznano, i
gdy zgromadzenie to nie wedug form uchway z d. 19 maja 1831 roku

odbywa si, takowe spisanie aktu przystpienia tern bardziej byoby zby-

teczne, gdy samo zbrojne przybycie obywateli pod dowództwem jeneraa

Dembiskiego, a nadewszystko uchwaa, jak Sejm Królestwa zaszczyci

ich raczy, stanowic, i tym czynem dobrze si zasuyli Ojczynie, przy-

stpienie do powstania Narodowego niewtpliwem czyni. Postanowiono

potem, aeby wybór Reprezentantów na Sejm mia jedynie miejsce co do

nastpujcych czterech powiatów Województwa Grodzieskiego, to jest

Grodzieskiego, Nowogrodzkiego, Brzeskiego i Sonimskiego, z których

najwicej obywateli byo obecnych, zostawujc wybory z innych powia-

tów do uzupenienia póniej waciwej prawnej drodze. Ze wzgldu za,
i liczba obywateli z owych czterech powiatów przytomnych bya nierówna,

przeto dla otrzymania tern pewniejszego wyraenia woli obywateli co do

wszystkich czterech tymczasowo wybra si majcych posów, uznano za
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Ma zaszczyt uwiadomi JW. Marszaka Izby Poselskiej,

ii czynnoci sejmiku Województwa Grodzieskiego jako te

rzecz waciw, aeby kreskowanie na nich odbywao si przez wszystkich

obywateli Województwa. Przystpi za tern JW. Marszalek do uformo-
wania listy wyborców w liczbie 83. Wezwa potem, aeby podano kandy-
datów w podwójnej liczbie wybra si majcych posów, to jest omiu.
Takimi byli: Aleksander Margrabia Wielopolski Radca Stanu nadzwyczajny,

Józef Kaszyc, Karol Niemcewicz, Eugeniusz Breza, Cypryan Szukiewicz,

Antoni Broski, Franciszek Kiersnowski, Julian Biiot. Zastanowiono si,

czyli wszyscy maj potrzebne do wyboru na posa kwalifikacje, przy

czem Margrabia Wielopolski zoy do laski, jako urzdnik, pozwolenie

Rzdu Narodowego starania si o urzd Reprezentanta pod d. 7 sierpnia

1831 roku wydane, i aden przeciw ogoszonym kandydatom zarzut przez

obradujcych podniesiony nie zosta. Przystpiono do rozpisania kartek,

z których kada zawieraa imiona omiu kandydatów i, przywoujc gosu-
jcych z uformowanej listy, rozdano im te kartki z wezwaniem, aeby
kady z liczby kandydatów podkreli czterech, których posami na Sejm
mie chce. Gdy tego gosujcy sekretnie dopenili, z teje samej listy wzy-
wani byli do skadania kartek w przeznaczone na to naczynie; po czem
JW. Marszaek przystpi do otwierania tyche kartek i podkrelone na
nich imiona odczytywa w gos dwom asesorom, którzy kreski przez ka-

dego z kandydatów otrzymane zapisywali. Po obliczeniu wszystkich oka-

zao si, e z 83 wotujcych Margrabia Wielopolski otrzyma 76 kresek,

Kaszyc 80, Niemcewicz 74, Breza 48, Szukiewicz 15, Broski 15, Kiersnow-

ski 22, Biiot 2. Wskutek wic tego JW. Marszaek ogosi Posami:
z powiatu Nowogrodzkiego Józefa Kaszyc a, z powiatu Gro-
dzieskiego Margrabiego Wielopolskiego, z powiatu Brze-
skiego Karola Niemcewicza, z powiatu Sonimskiego Euge-
niusza Brez. Po czem Margrabia Wielopolski w zabranym gosie oby-

watelom za dany dowód zaufania podzikowa. Przystpiono nastpnie do

odczytania protokuu sesyi, przeciwko któremu gdy adna reklamacja

nie zasza, takowy przez Marszaka, Asesorów i Sekretarza podpisany i sej-

mik za ukoczony ogoszony zosta.

Marszaek Sejmiku: Karol Ursin Niemcewicz. Asesorowie: Kon-
stanty Pilecki. Franciszek Kiersnowski. Sekretarz: Mikoaj Zaleski*.

c) Lista imienna gosujcych na sejmiku Województwa
Grodzieskiego z d. 8 sierpnia 1831 r.

»1. Józef Kaszyc. 2. Karol Niemcewicz. 3. Stefan Niezabytowski.

4. Feliks Soroka. 5. Mikoaj Mierzejewski. 6. Karol Biaopiotrowicz. 7. Fran-

ciszek Kiersnowski. 8. Franciszek Poubiski. 9. Eugeniusz Breza. 10. Ka-

zimierz Rewieski. 11. Julian Biiot. 12. Ksawery Rewieski. 13. Konstanty

Pilecki. 14. Ksawery Kuniewicz. 15. Floryan Woyniowicz. 16. Antoni D-
browski. 17. Micha Miadowski. 18. Adam Michaowski. 19. Julian Okoów.
20. Adam Wyganowski. 21. Aleksander Makowski. 22. Joachim Czarny-

Dyaryusz T. VI. 25
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wybory na Posów na nim dopenione, jako to: z powiatu no-

wogrodzkiego Józefa Kaszy ca, z powiatu grodzieskiego

szewicz. 23. Wincenty Dmochowski. 24. Franciszek Szeluta. 25. Onufry Wil-

koszewski. 26. Adam Strawiski. 27. Julian Sokoowski. 28. Aleksander

Ambrok. 29. Cypryan Szukiewicz. 30. Aleksander Bielski. 31. Kandyd Si-

dorowicz. 32. Tadeusz Kod Pisanka. 33. Izydor Terajewicz. 34. Wadysaw
(Jytowicz. 35. Wodzimirz Dmochowski. 36. Jerzy Dugoski. 37. Augustyn

Haciski. 38. Franciszek Mickiewicz. 39. Ludwik Piotrowicz. 40. Ksawery

widerski. 41. Leopold Kruszyski. 42. Adam Kruszyski. 43. Aloizy Jano-

wicz. 44. Józef Haciski. 45. Kazimierz Majewski. 46. Leopold Sokoowski.

47. Aleksander Buhak. 48. Romuald Przecawski. 49. Antoni Bernatowicz.

50. Franciszek Prokopowicz. 51. Ludwik Okiczyc. 52. Piotr Pieczyski.

53. Ignacy Jackowski. 54. Leopold Jaboski. 55. Lucyan Stypukowski.

56. Hilary Olizarowicz. 57. Józef Biiot. 58. Tomasz Nielubowicz. 59. Wa-
caw Krzyanowski. 60. Paulin Pilecki. 61. Micha Jezierski. 62. Hipolit

llajecki. 63. Józef Rewieski, 64. Cypryan Jezierski. 65. Stanisaw Mackie-

wicz. 66. Antoni Broski. 67. Wadysaw Wolmer. 68. Julian Wyganowski.

69. Stanisaw Houwalt. 70. Dominik Bielski. 71. Adam Marciniewski. 72. Sta-

nisaw Sieklucki. 73. Józef Koci. 74. Wincenty Wysocki. 75. Ildefons An-

cypa. 76. Aleksander Czernik. 77. Kasper Duski. 78. Felix Nowicki. 79. Mi-

koaj Zaleski. 80. Floryan Bielkiewicz. 81. Wadysaw Brochocki. 82. Micha
Bielkiewicz. 83. Wincenty Cydzik.

(podp.) Sekretarz Mikoaj Zaleski «.

d) Upowanienie dane przez Rzd Narodowy R. St. Wie-
lopolskiemu.

»W Warszawie d. 7 miesica Sierpnia roku 1831.

Rzd Narodowy w przychyleniu si do proby Radcy Stanu Wielo-

polskiego udziela onemu niniejszem pozwolenia starania si o urzd Re-

prezentanta na Sejm z prowincyi Litewskich i Zmudzkich.

Prezes Rzdu A. Czartoryski.

Radca Sekretarz Generalny Rzdu A. PU eh ta.

Do JW. Radcy Stanu Wielopolskiego Nr. 8604«.

e) Protest Deputowanego Stopnic kiego, Jana Olrycha
Szaniec kiego przeciw wyborowi Aleks. Wielopolskiego na
Posa Grodzieskiego.

»Dostojny Senacie!

Wyczytawszy w pismach publicznych, e P. Wielopolski wybrany

zosta na Reprezentanta z Litwy, mam sobie za powinno ostrzedz Do-

stojny Senat, e wybór ten wbrew wyranemu prawu wystarany na za-

twierdzenie nie zasuguje.

P. Wielopolski niema lat 30-tu, nie jest wpisany w ksig obywa-

telsk, a nadewszystko niema adnego, ani prawnego, ani nawet niepra-
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Aleksandra margrabi Wielopolskiego, z powiatu
brzeskiego Karola Ursyna Niemcewicza, z powiatu so-

wnego tytuu wasnoci w ksigach hypotecznych uregulowanego; bez
czego wasno presumowa si nie da.

Nie do mnie, lecz do Pana Wielopolskiego samego nale} zoy
dowody w tej mierze prawem wymagane.

Uchwaa z dnia 19 maja 1831 w artykuach 6 i 7 wymaga bezwa-
runkowo lat 80-tu wieku, wasnoci nieruchomej i prawa glosowania, które
nadaje wpis w ksig obywatelsk.

e za P. Wielopolski ani jednej z tych kwalifikacyi nie posiada,

przeto, jakkolwiek ufny, e sam Dostojny Senat upomniaby si o zoenie
w tej mierze dowodów, przecie nie mog przewie tego na sobie, ae-
bym, wiedzc o tym nieprawnym kroku Pana Wielopolskiego, nie mia
uczyni w tym wzgldzie przeoenia mojego.

Jestem Czonkiem Izby, obchodzi mi wic Jej dobro, aeby indivi-

duami nie majcymi do niej prawa pomnaan nie bya.

Mog mie zarzut, e jestem nieprzyjacielem osobistym Pana Wie-
lopolskiego. Nie taj tego. Lecz wanie od nieprzyjaciela najlepiej dowie-

dzie si prawdy. Nie jestem dyplomatykiem. Nie umiem by skrytym.

Otwarcie mówi, otwarcie dziaam, otwarcie pisz i otwarcie wwznaj dla

WT
as, Dostojni i Sprawiedliwi Mowie, moje powinne uszanowanie.

(podp.) Szaniecki Dep. Stop.

Warszawa d. 9 sierpnia 1831 «.

f) Pismo Alex. Wielopolskiego do Senatu.
»Szanowny Senacie!

Gdy wskutek wypadków rewolucyi naszej wszystkie prywatne inte-

resa i spory upione zostay, a midzy temi i mój kilkoletni z P. Olrychem
Szanieckim proces, a wszystkich wycznie sprawa Ojczyzny zaja, nie

mogem zaiste mniema, ibym gdzie znowu P. Olrycha jako osobistego

przeciwnika napotka. Stao si to wszake przez skarg jego do Szano-
wnego Senatu na mnie zaniesion, przez któr on, zawsze sobie równy
i wszdzie do siebie podobny, jak poprzedniemi swojemi krokami z ma-
jtku przez przodków na mnie zlanego, tak teraz z owoców otrzymanego
w zawodzie publicznym zaufania wspóobywateli wyzu mi zamierza.

Wyborowi na posa powiatu Grodzieskiego, który w dniu 8 b. m.
nastpi wikszoci 76 kresek z liczby 83 wotujcych, zarzuca szlachetny

mój przeciwnik: 1) i nie mam lat 30 ze wszystkiem skoczonych; 2) i
nie mam wasnoci gruntowej; 3) i nie jestem zapisany do ksig oby-
watelskich.

Na wszystkie te zarzuty pokrótce odpowiem.
Przedewszystkiem Szanowny Senat zwróci raczy uwag na to, i

czynno sejmikowa Województwa Grodzieskiego odbywaa si w drodze
nadzwyczajnej, e formalnoci, ani które co do Sejmików w tutejszych po-
wiatach odbywanych s przepisane, ani te te, które ustawa sejmowa

25*
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nimskiesro Eugeniusza Brezy na posiedzeniu Senatu z dnia

11 sierpnia r. b. potwierdzone zostay. [W Warszawie dnia 13 Sier-

pnia 1831. Jako Prezydujcy w deputacyi W. hr. Mciski]«.

z d. 19 maja r. b. przepisaa dla sejmików, jakieby si odbyway w mia-

stach powiatowych kraju polskiego z pod przemocy moskiewskiej si do-

bywajcego, zachowane tutaj by nie mogy, jak to i z samej natury

rzeczy, i z pomienionej uchway, i z odpowiedzi Rzdu Narodowego sejmi-

kujcym obywatelom tamtych krajów udzielanych wypywa. Wybory
wszake takie zyskiway ju zatwierdzenie, czego dowodem jest przy-

puszczenie do grona Izby Poselskiej Reprezentantów ziem Ruskich.

Z tego przeto stanowiska i mój wybór uwaany by powinien, i nie

moe by dane z mojej strony dopenienie wikszych formalnoci, ni

byy te, jakich od pomienionych Reprezentantów dano.
To powiedziawszy w ogóle, przystpuje do szczegóów. Co si tycze

wieku, twierdzi P. Szaniecki, nie skadajc wszake na to adnego dowodu,

i ja nie mam lat 30 zupenie skoczonych. Lecz nawet w tym razie wy-

bór mój nie byby niewany. Wiadomo dobrze, i wedug dawnych ustaw

polskich do monoci bycia posem dano tylko penoletnoci. W Litwie

przeto przepis, aby Pose mia 30, obowizywaby chyba na mocy uchway

z d. 19 maja 1831 r. Lecz, jak ju nadmieniono, czynno sejmikowa Wo-
jewództwa Grodzieskiego nie wedug tej uchway si odbywaa i odbywa
si wedug niej nie moga. Nadto aden z Posów Podolskich i Ukraiskich,

do Izby Poselskiej przypuszczonych, metryki swojej nie skada, i co do

kwalifikacyi wieku poprzestano zupenie na uznaniu gosujcych oby-

wateli.

Co si tycze zarzutu, i nie mam wasnoci gruntowej, tego bezza-

sadno jest równie oczywista. Na dowód, i mam takow wasno, ska-

dam w kopii wyrok sdu apelacyjnego z d. 2 i nastpnych a do 21 gru-

dnia 1829 roku. Pokazuje si z niego, i ordynacya Myszkowska z 12 klu-

czów zoona jest co do substancyi samej dóbr wasnoci niepodzieln

wszystkich czonków familii do niej powoanej, a zatem i ordynata, którym

ja jestem, jak tene wyrok dowodzi. Oprócz tego do ordynata samego

jednego naley Dominium utile tyche dóbr. Wyrok, który skadam, jest

wprawdzie zarekursowany, lecz, jak wiadomo, wyroki sdu apelacyjnego

uwaaj si wedug prawa za ostateczne, droga za kassacyi jest rodkiem

nadzwyczajnym, który wyrokowi apelacyjnemu przymiotu ostatecznoci

nie odejmuje, a chyba po jego skasowaniu, jakie dotd nie nastpio.

Nadto z tego samego wyroku pokazuje si, e o trzy klucze teje ordy-

nacyi teraz w posiadaniu mojem bdce sporu nawet nie byo, a zatem

co do tych mam wasno gruntow natury powyej wzmiankowanej

przez nikogo niezaprzeczon, i z niej nawet podatek opacam. P. Szaniecki

da, aebym wasnoci gruntowej udowodni wykazem hypotecznym,

lecz tego nie wymaga nawet owa chocia co do sejmiku mojego nieobo-

wizujca uchwaa z d. 19 maja 1831 roku; ja za takiego dowodu zoy
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JW. Marszaek: »Szanowny Senacie! Przewietna Izbo Po-

selska! Niema w dziejach Narod[ów] wzniolejszego wzoru mioci
Ojczyzny i tak nieustraszonej wytrwaoci w jej obronie jak

ten, którego mamy szczcie by dzisiaj wiadkami. Pikn,
rozleg nasz Polsk prawie ca gnbi liczne nieprzyjació

hufce; ledwo kilkanacie mil kraju pozostao jeszcze wolnych
od widoku obmierzych najedców, a czy kto dla tego z nas

zwtpi o pomylnym skutku najwitszej sprawy? Nie zaiste!

Z najodleglejszych kraców ojczystej naszej ziemi dzielni jej

synowie porzucaj ony, dziatki, zagrody, by wspólnie z nami
walczy za wolno, cao i niepodlego Narodu polskiego.

nie jestem w stanie z tej wanie przyczyny, i majtek, który posiadam,
jest ordynacy, i Komisya hypoteczna na tej zasadzie regulacyi hypotecznej
pomienionych trzech kluczy Chrobrza, Kozubowa i Ksia Wielkiego jako
alienacyi ani obcieniu nie ulegajcych odmówia. Rozumiem, i Szano-
wny Senat uzna, e w zaczonym wyroku sdu apelacyjnego skadam
dostateczny dowód, i mam wasno gruntow, dowód mocniejszy, nieli

zoy byli w stanie przypuszczeni do grotia Izby Poselskiej Posowie za-

branego kraju.

Co si tycze twierdzenia, jakobym nie by wpisany do ksig oby-
watelskich, z tern ma si rzecz nastpujcym sposobem.

Za upadego Rzdu nie wpisywaem si do tych ksig, gdy nie

miaem podówczas myli oddawania si subie publicznej. Zaraz po wy-
buchnieniu rewolucyi uczyniem do Rady Obywatelskiej stosowne podanie,

lecz gdy wnet potem wyjechaem do Londynu, przeto w tej chwili wie-
dzie nie mog z pewnoci, czyli podanie moje Rady obywatelskiej

doszo i czyli mnie do ksig zapisano? Dodaj tylko uwag, e formalno
wpisania do ksig obywatelskich jest wymagana tylko co do wyborów
odbywanych w powiatach tutejszych. Od adnego za z posów przez pow-
staców z zabranego kraju wybranych formalno ta wymagan nie bya.
Ogldano si na to jedynie, czyli s istotnie obywatelami, nie za na to,

czyli jako tacy s do ksig jakich zapisani. e za wedug zachowy-
wanych u nas zasad obywatelem Polskim jestem, tego dowodzi nie

potrzebuj.

Tym sposobem mam nadziej, i wszystkie zarzuty przeciwnika oso-

bist jedynie niechci powodowane usun potrafiem.

W kocu dodam jeszcze, i jako Radca Stanu uzyskaem od Rzdu
Narodowego pozwolenie starania si o godno reprezentanta, na dowód
czego doczam tutaj odpowied Rzdu Narodowego z dnia 7 sierpnia

1831 roku.

cz wyraz gbokiego uszanowania.

(podp.) Aleksander Wielopolskie
Warszawa 10 sierpnia 1831 «.
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W chwilach, gdy moe wiat myli, bo ju do niego wie
o nas nie dochodzi, gdy myli, e rozpaczamy, emy y
przestali, my równym jestemy zagrzani duchem i równ na-

dziej nad Dnieprem, Wili i Wis, my przyjmujemy z roz-

kosz do grona Sejmu Reprezentantów, którzy dla dopicia

jednego, co i my, celu nios w ofierze majtki i ycie. Cze
wam, waleczni Litwini, którzycie si przez stokro liczniejsze

nieprzyjació hufce z orem w rku do nas przernli, eby
wznowi ow przez lat 40 przerwan gwatem i podstpem
uni, która przez lat 400 stanowia nasz [w]spóln si, po-

mylno i saw. Zasidcie midzy nami, braci naszych repre-

zentacy(o), i radcie z nami, eby dzieo królów naszych: Jagiey

i Zygmunta Augusta, jak niezomna opoka, roztrcio napady

Tatarów i zniweczyo zamachy carów Moskwy. Obymy ich

tutaj mogli jeszcze ujrze, lecz tak. jak ich poprzedników

Szujskich widzieli jecami w tej stolicy nasi przodkowie^.

JW. (Karol) Niemcewicz: »Szanowni Reprezentanci Narodu!

Przyjmujc nas w obecnych chwilach do narad waszych, po-

twierdzacie tylekro ju objawione przez was yczenie po-
czenia w jedno ciao dawnych polskich prowincyi. Ju dawniej

zasiedli w gronie waszem reprezentanci Woynia, Podola

i Ukrainy; dzi my, pierwsi posannicy z Litwy, do was przy-

chodzimy. Na wasz odgos powstalimy przeciwko spólnemu

naszemu nieprzyjacielowi. Los wojny przywiód nas tutaj,

z pola walki przeszlimy do sali obrad, lecz raz chwyciwszy

za or, nie zoymy go, a póki nie dopniemy naszego spól-

nego celu, dopóki nie ujrzymy Polski caej, Polski niepodlegej

i wolnej«.

JW. VIarszaek: »Przystpujemy do nader wanego celu

obrad d zisiejszy eh, t. j. do wysuchania zdania sprawy
D e 1 e g a c y i do gównej kwatery wysa ej «.

JW. Wojewoda Ostrowski: »Poniewa nie widz tu wszy-

stkich Czonków wysanej przez Izby Delegacyi, gdy nieobecni

s Kasztelan Wyk i JW. Deputowani Dembowski i Moraw-

ski, zapyta si musz innych kolegów, czyli mog w ich nie-

obecnoci zda raport przed Izbami ?«

JW. wirskh »Ja, nie bdc wiadkiem ostatnich czynnoci

Delegacyi, jako ten, który si na i
pierwej oddali, nie mog do

tego JW. Wojewod upowani ?«
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JW. Marszaek: »Niech mi wolno bdzie t uczyni uwag,
e, wysyajc Delegacy do gównej kwatery, kiedymy upo-

wanili j do dziaania nawet w zmniejszonym komplecie, tern

bardziej ten komplet zmniejszony dostateczny jest do zdania

sprawy Sejmowk.
JW. Wojewoda Ostrowski: »Zabieram wic gos, proszc

mianowicie kolegów czonkami Delegacyi bdcych, aby pilnie

na moje sowa uwaali i, w czemby im si mylne zdaway,

eby je potem sprostowa raczyli.

Zaszczyceni waszem zaufaniem udalimy si natychmiast

po odebraniu waszej uchway do gównej kwatery i stanlimy
tam nazajutrz okoo godziny 7 zrana. Zastalimy Naczelnego

Wodza na koniu objedajcego linie i przemawiajcego do

zgromadzonych onierzy. Ilemy mogli powzi wiadomoci,

przedmiotem tej poufnej rozmowy Naczelnego Wodza z woj-

skowymi, mianowicie modszej rangi, zdawao si by to. i si

usprawiedliwia z zarzutu powszechnie mu czynionego od

wszystkich stojcych pod broni Polaków, e nie walczy. Za-

rzuty czci czynione byy przez rozmowy obozowe poktne,

czci te przez miae odzywanie si. Gdy onierz zbyt ro-

zumowa zaczyna, zawsze to ze sprawia skutki. Dlategocie

nas wysali, abymy wyrozumieli, do jakiego stopnia posunite

s te wyobraenia. Tómaczy si jenera Skrzynecki, o ile

Wódz tómaczy si moe, z przyczyn, dla jakich walki nie

stacza. Zdawao si niektórym, jak i samemu jeneraowi Skrzy-

neckiemu, e to jego tómaczenie wielkie na jego korzy
wraenie uczynio. Widzc, jak chwila jest wana, oznajmilimy

Naczelnemu Wodzowi, który ju, nie wiem, jak drog, o na-

szem wysaniu by uwiadomiony, cel naszego przybycia. Przy-

j nas z przykadn i z obywatelsk pokor, owiadczy, e co

Naród wyrzecze, to on dopeni. Podobnie, jak wprzód wojsko,

potem nas stara si przekona, e do niestaczania walki wy-
sze go skaniaj powody, t. j. e na bardzo skrupulatnej szali

way krew polsk i los Ojczyzny naszej, e nie chciaby po-

wici tak, jak mu radzono, 1000 lub 2000 Polaków. Ile mi
si przynajmniej zdawao, gbokie jego przekonanie, acz mylne,

jest przecie sumienne, e nie powinien walczy. Pó ze mie-
chem, pó z uczuciem alu powiedzia nam, i wie, e w pu-

blicznoci zarzucano mu zdrad. Zostawi to naszemu ocenieniu,
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czy charakter jego zdolny jest podobnego wystpku. Po wy-

suchaniu wszelkich od Wodza wyjanie samimy si naradzali,

jak dalej w sprawie tak delikatnej mamy postpowa; uwaa-
limy, e na wysuchaniu jednej strony, t. j. Wodza, poprzesta

nie mona, e naley i drug stron wysucha, t. j. wyrozumie
opini pod nim dowodzcych jeneraów, dowódców puków,
a nawet niszej rangi oficerów. Zastanawialimy take si nad

tern, czy sucha tych oficerów jednego w przytomnoci dru-

giego, czy te po szczególe. Czulimy, e ta ostatnia droga

wymagaa duszego czasu, lecz zwaajc na to, e, suchajc
wszystkich razem, otrzymalibymy mniej dokadne objanienia

przez wzgldy osobistych delikatnoci lub nienawici, postano-

wilimy z osobna kadego przesuchiwa. Zaprosilimy do pro-

wadzenia protokóu zezna JW. Morawskiego, który na danie
Czonków szczegóowe udziela bdzie objanienia; ja za trzy-

mam si tylko ogólnego rysu. Ogólne wyobraenie, jakie mona
byo powzi ze syszanych pojedynczo opinii kadego z do-

wódców, jest to: e jenera Skrzynecki jest tak waleczny i tak

szlachetny, jak niepodobna wicej. Byby Wodzem jedynym,

jego znajomoci byyby zupenie dostateczne, gdyby mia jeden

przymiot, gdyby posiada równ miao w przedsiwziciach,

jak osobist odwag. Jednak ten przymiot jest niezbdnym dla

wodza wojsk naszych, i dlatego nietylko ci, którzy ju dawniej

owiadczali si, e jenera Skrzynecki nie jest zdolny odpo-

wiedzie tak wielkiemu powoaniu, ale nawet jego osobici

przyjaciele uczuli, e przyj niestosowny plan do obecnych

okolicznoci. Jemu przypisywali win, e nie korzysta ze zwy-

cistw, które otrzyma, e dopuci bez walki, aby nieprzyjaciel

przeszed na lewy brzeg Wisy, i i tu nawet jego byo win,
e nieprzyjaciel sformowa si w miejscu, w którem obecnie

zostaje. Skoromy takie zdania od kilkudziesit znawców sztuki

wojennej i dobrych Polaków usyszeli, zapytalimy si ich, czy

ju jest wszystko stracone, czyli jest jeszcze jaka nadzieja? Na
to prawie jednomylnie odpowiedzieli, e gdzie jest blizko

80 000 bitnego onierza na linii bojowej, gdzie jest sto kilka-

dziesit armat i kilka tysicy czci starych, czci nowo
uformowanych artylerzystów, tam susznie gromów moskiew-

skich obawia si niema potrzeby. Uznali, e pooenie nasze

z pewnych miar jest trudniejsze, ni przed szeciu miesicami
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z powodu niepowodzenia na Litwie, która miaa rozdwaja

siy naszego nieprzyjaciela. Narzekali na niedono, a moe
i zdrad dowódców na Litwie, skd smutny wywodzili przy-

kad, jak le jest, kiedy wódz do dyplomacyi si miesza, któr

on na ostrzu szabli polskiej mie powinien. Mimo jednak to

duch prawdziwie polski w wojsku panuje od onierza do wielu

wyszej rangi jeneraów. Z oczu kademu wyczyta mona
ch krwawej zemsty i utwierdzenia tego, cocie, dostojni m-
owie, w tej Izbie wyrzekli, e raczej zgin i w jednej poledz

mogile, anieli nie ujrze przywróconej caej Ojczyzny. Urado-

wani, emy takie znaleli usposobienie we wszystkich do-

wódcach, w dopenieniu waszych rozkazów zadalimy bliszych

wyjanie od wojskowych, w jaki sposób w okolicznociach

dzisiejszych dziaa nam dalej wypada? Lubo w gronie tern

publicznoci polskiej nie masz nikogo, któryby nie zasugiwa
na odkrycie mu wszystkich tajników naszej sprawy dotycz-

cych, przecie nie wolno mi i za tym popdem serca, zostawi

to winienem decyzyi Izb, czyli okolicznoci te publicznie wy-

jawione by maj; to tylko dodaj, e moje osobiste przeko-

nanie jest, e sprawa nasza acz pogorszona, nie jest przegrana,

jest jeszcze silna, straszna dla nieprzyjació naszych, którzy

w usypanych z piasku okopach ciesz si, e przez nasz nie-

dono miejsca te zajli. Gdy delegacya powzia przekonanie,

e jenera Skrzynecki powzi system niezgodny z pooeniem
naszem, e moe jest z rodzaju tych ludzi, któryby w pooeniu
rzeczy ustalonem móg by zbawc Ojczyzny tam, gdzieby sto-

sunki dyplomatyczne byy pomylne, a przynajmniej przyja
jednego ssiada zapewniona, w dzisiejszem pooeniu zupenie

straci, nie mówi przywizania, ale ufno onierza polskiego;

gdymy si przekonali, e zmiana Wodza jest niezbdna, nara-

dzalimy si i zapytywali opinii powoanych dowódców, a na-

wet gosu publicznego w wojsku, kogoby na miejsce Skrzy-

neckiego wybra? Ta kwestya mocno wszystkich zastanowia.

Przyznawali wszyscy, e on pozosta nie moe, ale mówili, e
nie wiedz, kogo na jego miejsce postawi. Lecz skoromy im

przedstawili, e przysza chwila, w której trzeba naznaczy
jeneraowi Skrzyneckiemu nastpc, e Wódz przyszy powi-

nien posiada nieograniczone zaufanie wojska tak, jak posiada

bdzie nieograniczone zaufanie Sejmu, skoromy im nadto
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przedstawili, e zaród niesubordynacji, który da si w wojsku

przed naszem przybyciem postrzega, daleko wikszem niebez-

pieczestwem zagraa, anieli siy nieprzyjacielskie, na to oni

odpowiedzieli, e ta niesforno nie pochodzia z ducha roz-

pusty, ale std, e niespokojna troskliwo o zbawienie Ojczyzny

dosza do takiego stopnia, i jeden z drugim o tern rozmawia,

ci dwaj z innymi, a tym sposobem tworzyy si rozmowy gro-

madne. Niektórzy dali si sysze, e zaradzi zemu naley,

a niektórzy, co prawdziwem byo zem, e temu zaradz.

Przedstawialimy, e zaradzanie osobiste byoby zdrad kraju,

e Sejm, ci ojcowie Ojczyzny, maj tylko prawo to uczyni.

Ten gos rozsdku przekona wszystkich, woali tylko: »radcie

jak najprdzej, rozrzdzajcie krwi nasz, prowadcie nas do

bojucc Wypadao nam wreszcie przystpi do wyboru Zastpcy

Naczelnego Wodza. Zdawao nam si, e w obecnej chwili,

gdy wybór Zastpcy nie jest jeszcze wyborem Wodza, jenera

Dembiski przez ostatni mianowicie chwalebny odwrót z Litwy

by tym mem, który móg powszechn pozyska ufno. Nie

mówi, aby on by jedynym, bobym musia przypuszcza —
co nie jest — e Ojczyzna nasza nadto jest uboga w mów,
e tylko jednego u siebie znale moe Wfodza. Uwaalimy,
e w tych okolicznociach najlepiej odpowie swemu powoaniu,

jeeli bdzie mia przy boku dobr rad. Porozumielimy si
z nim, aby przy obowizkach szefa sztabu pozostawi jeneraa

ubieskiego. Tak nam doradzali wojskowi, oddajc mu spra-

wiedliwo, e on z wielk dokadnoci cay ten rodzaj admi-

nistracyi prowadzi. Porozumielimy si take z jeneraem Dem-
biskim, aby jeneraa Prdzyskiego, którego talentom wszyscy

oddawali suszno, powoa na kwatermistrza jeneralnego.

Przez to nie ograniczalimy w niczem subordynacyi, jak wi-

nien tak szef sztabu, jak kwatermistrz jeneralny, Naczelnemu

Wodzowi, otoczylimy go tylko rad ludzi z caym biegiem

kampanii obznajmionych. Wybór ten, skoromy go mogli ze-

branym w znacznej liczbie przed gówn kwater oficerom

ogosi, zyska powszechne zadowolnienie. Dalej postpujc,

zapytalimy si Rady wojennej, kto powinien by Naczelnym

Wodzem. Zastanawialimy si nad tern, czy kreski maj by
sekretne, czy jawne. Wojskowi nalecy do Rady owiadczyli,

e lubo gotowi s i jawnie zdanie swoje objawi, przecie
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bezpieczniej byoby, aby kady pojedynczo je wyraa. Uradzi-

limy wic, e jeneraowie dowodzcy korpusami maj nam
swoje wota nadesa. Wyczylimy od tego jeneraów brygady

i dowódców puków dlatego, aby to nie przybrao pozoru sej-

mików, i e byo rzecz niebezpieczn odrywa dowódców od

swoich oddziaów, gdy nawet podczas naszych narad nieprzy-

jaciel do nas strzay przysya. Stosownie do rady wyszych
oficerów, i sztab gówny do tegomy przypucili tern chtniej,

emy w nim do niepodlege zdanie znaleli. Lubo zdawa-

oby si to rzecz niebezpieczn dlatego, e oficerowie szta-

bowi s domowymi przyjaciómi Wodza, przecie przenieli oni

mio Ojczyzny nad przyja. W ogólnoci tak jeneraowie,

jak inni wojskowi, owiadczyli, e niepotrzebnie pytamy si
ich w tej mierze o zdanie, e zupenie ufaj Sejmowi i Rz-
dowi i e kogobd ten im za Wodza przeznaczy, oni go

chtnie przyjm. Podali nam take rady na przypadek wyboru

nowego Wodza, gdyby ten zgin mia, lecz to jest rzecz

odrbn, która do obecnego nie naley przedmiotu. Skoromy
ju ujrzeli pomidzy sob jeneraa Dembiskiego, skoromy
otrzymali zapiecztowane wota jeneraów, przedsiwzilimy
wróci do stolicy tern bardziej, e jenera Dembiski okazywa
w tym wzgldzie pewn niecierpliwo, bo uwaa, e w nadto

blizkich s stosunkach Izby sejmujce z Izb, za któr sam
siebie uwaa, która si bi powinna, e mogyby midzy nami

a wojskiem nastpi rozmowy poufne, któreby zy wpyw na

subordynacy wojskow miay przez przyzwyczajenie onierza
do rozumowania; obawia si take, aby zwoka w wyborze

Naczelnego Wodza nie bya szkodliw dla sprawy naszej; mó-

wi, e zupenie obojtn jest dla niego rzecz, czy on, czy

kto inny Wodzem wybrany zostanie, da tylko, eby w prze-

cigu 60 godzin ostatecznie by Wódz Naczelny wybrany. Lubo
on stara si bdzie utrzyma karno w wojsku, nie mona
jednak oczekiwa tego od tymczasowego dowódcy, co moe
uczyni Wódz przez Izby ostatecznie zatwierdzony. Oto jest

ogólny rys naszych czynnoci. Jeeli który z czonków dele-

gacyi uwaa, e w czem mylnie by skrelony, niech raczy

gos mój sprostowa, i na tern kocz, e jenera Skrzynecki,

gdymy obóz opuszczali, owiadczy: »Takecie panowie zarz-

dzili; ustpuj spokojnie dowództwa w przekonaniu, e jeelim
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si pomyli, tom si pomyli nie chcia. Pierwszy chc by
przykadem, jak Polak w kadym stopniu posuszny by po-

winien woli Narodu. Czy mi dacie dowództwo dywizyi, czy

kaecie — jak si poetycznie wyrazi — stan z maczug,

bd ulegym rozkazom Wodza«. Podzikowalimy mu w imie-

niu waszem za to owiadczenie, nie wdajc si w szczegóy

jego wypenienia. Gdymy si oddalali z obozu, syszelimy

zewszd okrzyki: »Niech yj ojcowie Narodu! zarzdzajcie

krwi nasz! prowadcie nas do zwycistwa! niech yje Oj-

czyzna !«

Tu da si sysze kilkakrotnie powszechny odgos:
»Niech yje Ojczyzna!«

JW. Morawski: »Po trzechdniowej pracy, która si póno
w noc przecigaa, przybylimy dzi przed rankiem do stolicy.

I znuenie, i rozproszenie mieszka naszych, i nakoniec krótko
czasu nie pozwolia Delegacyi zebra si przed posiedzeniem

Izb poczonych. Chocia wic przygotowaem raport, który

jako projekt Delegacyi przedstawi chciaem, nie wypada mi

wszelako ju go tu czyta w imieniu Delegacyi, ale tylko

w wasnem imieniu. Jest on krótki, bo nie naleao, zdaniem

mojem, wchodzi bez zasignienia zdania Komisyi w szczegóy,

które s wasnoci historyi, ale nie maj by nasieniem roz-

dranienia namitnoci, w chwili zwaszcza, gdzie nam wicej

ni jednoci potrzeba do pokonania olbrzyma, do walki z któ-

rym tylko mstwo polskie odway si mogo i którego mstwo
tylko polskie pokona potrafi.

Przewietne Izby poczone! Delegacya sejmowa, uchwa
wasz z daty 9 b. m. do penomocnego dziaania w obozie

wojsk narodowych upowaniona, dopenia swej powinnoci.

Jeneraowi dywizyi Henrykowi Dembiskiemu powierzone zo-

stao tymczasowie dowództwo siy zbrojnej narodowej uchwa
nastpujca:

[W kwaterze gównej pod Bolimowem dnia 11 Sierpnia

1831 r.].

»Delegacya sejmowa, uchwa Izb poczonych
z daty 9 b. m . do penomocnego dziaania w obozie
narodowym upowaniona, postanowia i stanowi,
co nastpuje:

Art. 1. Jenera dywizyi Dembiski Henryk
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obejmie tymczasowo dowództwo siy zbrojnej
narodowej.

Art. 2. W skutku porozumienia si zjeneraem
Dembiskim jenera dywizyi Tomasz ubieski
pozostanie wobowizkach szefasztabu gównego.

Art. 3. Jenera Prdzyski Ignacy wezwany
jest na kwatermistrza jeneralnego wojska naro-

dowego.
Art. 4. Zastpca Wodza Naczelnego siy zbroj-

nej narodowej zachowa atry bu cy e d o ty che zaso wo
do tej dostojnoci przywizane z mocy uchway
sejmowej z daty 24 stycznia r. b. a do nowej
uchway sejmowej w najkrótszym czasie postano-
wi si maj cej.

Wykonanie niniejszego postanowienia [wszyst-

kim] wadzom publicznym, wczem do której na-

ley, poleca si«.

[Dziao si w kwaterze gównej pod Bolimowem (podp.

A(dam) C(zartoryski)]. [Tu podpisy caej Delegacyi].

Poprzedzio uchwa niniejsz wyrozumienie opinii wojska

za porednictwem dowódców co do potrzeby odmiany Naczel-

nego Wodza; poprzedzia je niemniej nas tpuj ca z byy m
Naczelnym Wodzem k ores pond en cy a:

[W kwaterze gównej pod Bolimowem dnia 11 Sierpnia

1831 r. Do JW. Skrzyneckiego byego Wodza Naczelnego

wojsk narodowych D(elegacya) S(ejmowa)].

»Uchwa Izb poczonych z daty 9 b. m. do penomocnego
dziaania w obozie wojsk narodowych upowaniona, ma honor

oznajmi Naczelnemu Wodzowi siy zbrojnej narodowej, i
po cisem rozwaeniu odezwy jego z daty wczorajszej x

) po-

stanowia powierzy JW. jeneraowi dywizyi Dembiskiemu
tymczasowe dowództwo wojsk narodowych. Mio byo De[leg]a-

cyi dowiedzie si z teje odezwy, i Polska nie straci mimo
tego usug jednego z dowiadczonych wodzów wojska naro-

dowego. Daleki, mówisz jenerale, od jakiegobd sprzeciwiania

si woli kraju, pierwszy dasz z siebie przykad wojsku posu-

szestwa i powicenia si. Ojczyzna przyjmie z wdzicznoci

*) Ob. jej brzmienie wyej str. 374 [Nr. 29]. [P. W].
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usugi twoje, a dzieje powtórz twe cnotliwe sowa. Przyjm

JW. jenerale itd. [podpisano: A. C(zartoryski)]«.

Oddanie dowództwa jeneraowi Dembiskiemu poprzedzi-

limy nastpujc odezw do wojska:
[W kwaterze gównej pod Bolimowem dn. 11 Sierpnia

1831 r.].

»onierze! Nim najwysza wola narodowa po
wyrozumieniu zdania dowódców postanowi osta-

tecznie naczelnika siy zbrojnej narodowej, jene-

ra dywizyi Henryk Dembiski obejmuje dowódz-
two wojska polskiego. Znacie jego mny odwrót
z gbi Litwy. Ani nieporównana wyszo si
nieprzyjacielskich, ani brak zasobów wojennych,
ani wreszcie sromotna podo kilku [niegodnych]
towarzyszów broni nie przywiody go do zwtpie-
nia o losach Ojczyzny. Trzeba wicej cnoty i chwa-
lebni ej szych zasug do pozyskania waszej ufnoci?
Wódz wasz dotychczasowy, ten, co pod Dobrem,
Grochowem, Dbem i Ostrok prz[e] wodzi wa-
lecznym hufcom waszym, nie opuszczajc sprawy
narodowej, walczy bdzie w szeregach waszych.
Pragniecie boju, onierze. Powierzcie si m-
nemu Dembiskiemu. I on, jak wy, ufa w prawo
naszej sprawy, nie zoy broni, pokd kilka dzielnych
bagnetów waszych zasania bdzie Ojczyzn, do-

póki nam stopa 1
)
ziemi do pokrycia popioów na-

szych zostanie. Niech yje Ojczyzna!
[Podpisano: Prezydujcy Prezes Rzdu Narodowego

Adam X. Czartoryski. Czonek Delegacyi pióro trzymajcy
Dep. Kaliski Teodor Morawski]«.

Wojsko paa najlepszym duchem; wre w.niem pragnienie

do boju, kady, kto je w ogie poprowadzi, kto pod szaasem
czarnej zupy kosztowa bdzie z onierzem, niech bdzie pe-

wnym jego mioci, pewnym zwycistwa. Nie masz przeszkód,

nie masz siy, jakichby z niem Wódz determinowany nie prze-

móg. Przedewszystkiem góruje w wojsku nieograniczona mi-o Ojczyzny i te obywatelskie uczucia, które nam najcno-

*) W oryginale: garstka. [P. W.]
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tliwsz objawi(y) w niem zgod na. wszystko, cokolwiek naj-

wysza zwierzchno narodowa postanowi. W przecigu 60

godzin obiecalimy ostateczn rezolucy Sejmu jeneraowi

Dembiskiemu przesa, co wszelako nie bdzie miao [wpywu]
na ruchy, jakieby mu dobro suby wskazao. Gdy za przed

ostatecznem postanowieniem potrzebne bdzie doskonae roz-

trznienie dziaa Delegacyi, aby zbytnim popiechem sprawie

publicznej nie zaszkodzi, mam zaszczyt przeto nie ju w imieniu

Delegacyi, ale w wasnem imieniu uprasza poczone Izby, aby wy-

wody sowne tu skadajce si pod roztrznienie poczonych Ko-

misyi poday wraz z przedstawiajcym si projektem 1
) do zmiany

uchway z d. 24 stycznia r. b. wadz naczelnika siy zbrojnej na-

rodowej stanowicej. Komisye za, wysuchawszy niezwocznie

zdania Delegacyi, zobowi si jutro o godzinie 8 rannej raport

swój do ostatecznego postanowienia Sejmowi przedstawi«.

Day si sysze gosy, eby Komisye prdzej
wygotoway projekt do uchway.

Na to JW. Morawski odpowiedzia, e przedmiot jest ob-

szerny, e potrzebne jest przejrzenie wszystkich czynnoci

Delegacyi i wygotowanie raportu, e w okolicznociach tak

wanych nie mona zbyt porywczo dziaa«.

JW. Marszaek: »Z usyszanych raportów dowiadujemy

si, e 60 godzin nie zdawao si zbyt dugim przecigiem

czasu dla Jeneraa Dembiskiego. Nie powinnimy przez zbytni

popiech wystawia si na niedokadny moe wybór. Zdaje mi

si, e wniosek JW. Morawskiego powinienby trafi do prze-

konania wszystkich, aby Komisye poczone przez dzie dzi-

siejszy zajy si przejrzeniem szczegóów czynnoci Delegacyi,

a jutro Izby po wysuchaniu Komisyi przystpi do wyboru

Wodza. Wybór ten dugo zaj czasu nie moe i jutro jeszcze

wojsku ogoszonym by moe. Poddaj wic wniosek JW. Mo-

rawskiego pod zatwierdzenie Izb obu; jeeli nikt gosu prze-

ciwko niemu nie zabierze, bd go uwaa jako jednomyl-

noci przyjty «.

JW. Woowski: »Jak z raportu kolegi Morawskiego prze-

konywam si, idzie tu nietylko o wybór nowego Wodza, ale

nadto o zmian uchway z d. 24 stycznia. Zmiana ta tylko

*) Por. wyej str. 377-378 [Nr. 38]. [P. W.].
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w pojedynczych Izbach nastpi moe, a zatem jutro o godzinie

8 zrana przygotowany projekt do uchway wniesiony by moe
do Izby Poselskiej, nastpnie do Senatu. Skoro przez obie Izby

zatwierdzonym zostanie, wtenczas w Izbach poczonych przy-

stpimy do wyboru Wodza«.

JW. Marszaek: »Samo prawo mówi, e gdzie idzie o wy-
bór Naczelnego Wodza, tam w Izbach poczonych obrady

odbywa si maj«.

JW. Woowski: »Przykro mi jest, e nie mog dzieli zda-

nia JW. Marszaka. Co innego jest wybór, a co innego prawo
wzgldem atrybucyi Naczelnego Wodza. Wybór podug uchway
z d. 22 stycznia naley do Izb poczonych, ale ustanowienie

atrybucyi Wodza w Izbach oddzielnych odbywa si musi.

Formy s rkojmi wolnoci, od nich odstpowa nie moemy«.
JW. widziski: »W tak nagej potrzebie, któr i my, i Za-

stpca teraniejszy Wodza uznaje, naley, aby Wódz by jak

najprdzej mianowany. Nie godzi nam si teraz przystpowa
do zmiany atrybucyi Wodza, bo to w kadej chwili po mia-

nowaniu go nastpi moe. Przystpmy wic naprzód do mia-

nowania Naczelnego Wodza w Izbach poczonych, a po jego

wyborze o jego atrybucyach w Izbach rozczonych radzi
bdziemy. Susznie bowiem uwaa kolega Woowski, e nam
form odstpowa nie wolno«.

JW. Morawski: »Powody, które wiadome s Delegacyi,

a które Delegacya bdzie miaa honor Komisyom przeoy,
wymagaj, aby uchwaa oznaczajca atrybucye Wodza i wybór
tego w jednym czasie nastpiy. S bowiem wane zmiany
i przez Wodza przedstawione, i przez Delegacy przyjte,

które Komisyom wskazane zostan. Jeeliby jutro nie byoby
dosy czasu do uskutecznienia w Izbach tych czynnoci, ro-

bi wniosek, aby dzi o godzinie 6 w wieczór Izba Poselska

si zebraa i projekt wygotowany przez Komisye roztrzsna«.
JW. Klimontowicz: »Nie mog dzieli opinii kolegi wi-

dziskiego, aby oznaczenie atrybucyi Wodza odoy do dal-

szego czasu. Niewiadome mi s powody, które skoniy Dele-

gacy do zmiany tyche atrybucyi, lecz ja widz, e dotych-

czasowe byy nadto obszerne, e std najgorsze wyniky skutki.

Wódz mianowa mnóstwo oficerów niezdatnych, którzy przez

róne kanay wyjednali sobie awanse; zasuonych opuszczano,
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roztrwoniono fundusze, i tyle innych niedogodnoci z zbyt

wielkich atrybucyi Wodza wyniko. Koniecznie wic trzeba

jak najprdzej zemu zaradzi«.

JW. Marszaek: »Poddaj nastpujc kwesty pod rozstrzy-

gnicie Izb: czy przyjmuj wniosek J W. Morawskiego,
aby dzi o 7 godzinie wieczorem przedstawiony
zosta w Izbie Poselskiej projekt wzgldem zmiany
atrybucyi Naczelnego Wodza? Kto popiera ten

wniosek, powstanie «.

Pra w ie j ednomylnoci wn iosek ten przyjty
zosta.

JW. Marszaek: »Upraszam, aby Delegacya z obu Izb ra-

czya spoinie z trzema Komisyami Izb obu zaj si natych-

miast uoeniem tego projektu. Sesya Izby Poselskiej solwuje

si do godziny 7 wieczorem dzisiaj. Sesya interpelacyjna odo-

on zostaje do dnia innego, bo po oddaleniu si komisarzy

i czonków Delegacyi nie byoby kompletu«.

JW. Prezydujcy w Senacie zasolwowa sesy Senatu do

dnia tego na godzin 8 w wieczór.

Wad. hr. Ostr(owski).

Posiedzenie wieczorne Izby Poselskiej z dnia
13 sierpnia 1831 roku,

JW. Marszaek zaprosi JW. Zwierkowskiego do od-

czytania listy obecnoci. Obecnymi byli (89):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

lski. Wiktor uniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JW. Jan Olrych Szaniecki.

ZW oj e w ództwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. An-

toni Libiszewski. Hieronim Kochanowski. Konstanty widziski. Gustaw
hr. Maachowski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Bonawen-
tura Niemojowski. Marcin Radoski. Stan. Kaczkowski. Floryan Suchecki.

Kantorbery Tymowski. Wad. hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Dyaryusz T. VI. 26
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Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Antoni Rembowski. Stan.

Miczyski. Alojzy Biernacki. Ksawery Biedrzycki.

ZWojewództwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst Mo-

rozewicz. Ignacy Bielski. [Alojzy hr. PoletyJo]. Tomasz br. Wyszyski.
Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Wincenty Chemicki.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski.

Klemens Witkowski. Wojciech Chobrzyski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Jan Rostworowski. Szczepan

winiarski. Jakób Okcki. Antoni Plichta. Fra. Dbrowski. Ignacy Sta-

rzyski. Adam uszczewski. Fra. Trzciski. Eugeni Subicki. Józef Kre-

tkowski. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Gharzewski. Jakób Piotrowski. Domi-

nik Krysiski. Józef Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski.

Ludwik Lutostaski. Fra. Woowski. Ksawery Czarnocki. Augustyn

Morzkowski. Wojciech Chodecki. Walenty Zwa.
Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Ludwik Bieniecki. Fra. Zalewski. Ignacy Wyk. Józef hr.

Maachowski. Teodor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Fra. Obniski. Feliks Gumowski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-

toni Bykowski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JW. Jakób Klimontowicz.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JW. Stanisaw7

hr. Worcell.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Ksawery Sabbatyn. Aleksander Bernatowicz. Henryk Na-

kwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Daniel

Tchorzewski. Jakób Malinowski. Józef Bohdan Zaleski.

Z Województwa Grodzieskiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Wielopolski. Karol Niemcewicz. Józef Kaszyc Eugeniusz Breza.

f. Marszaek: »Stosownie do postanowienia Izb poczo-
nych w dniu dzisiejszym zapadego maj nam- Komisye przed-

stawi projekt wzgldem zmiany atrybucyi Wodza
Naczelnego. Projekt ten ma wprowadzi (J W. Woo wski«).

JW. Woowski: » Projekt, którego zasady po przeczytaniu

wyo, jest nastpujcy 1
):

»Izba Senatorska i Izba Poselska na przedstawienie Ko-

*) Por. projekt wyej pod |Nr. 38] str. 377—378. [P. W.J.
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misyów sejmowych i po wysuchaniu tyche uchwaliy i uchwa-

laj, co nastpuje:

Art. 1. Mianowanie Naczelnego Wodza i odwoanie jego

nalee ma odtd do atrybucyi Rzdu Narodowego.

Art 2. Wódz Naczelny przestaje by czonkiem Rzdu
Narodowego.

Art. 3. Wszelkie inne atrybucye Wodza Naczelnego,

uchwa sejmow z d. 24 stycznia r. b. objte, zachowuj si
w swej nienaruszonej mocy, o ile przez niniejsz uchwa lub

nastpne prawa sejmowe zmienione nie zostan.

Art. 4. Wykonanie niniejszej uchway poleca si Rzdowi
Narodowemu «.

Komisye sejmowe, majc sobie do wygotowania projektu

oznaczony zbyt krótki czas, przystpiy naprzód do odczytania

protokóów z wyszych wojskowych przez delegacy sejmow
sobie zoonych. Z tych przekonay si, i zachodzi istotna

potrzeba uczynienia zmian znacznych w uchwale z d. 24 sty-

cznia, stanowicej atrybucye Wodza Naczelnego. Lecz gdy

prawo tak wane, jakiem s atrybucye Wodza Naczelnego,

nie moe by tak atwo zrobione, potrzebuje wytrawnoci, gdy
inaczej nosioby pitno popiechu, a std pitno niedoskona-

oci, z jednej strony, majc na wzgldzie tak nagy popiech,

z drugiej strony — konieczn potrzeb zaprowadzenia zmian

w uchwale, umyliy w projekcie tym umieci te tylko, które

s koniecznie potrzebne i natychmiast zmienione by winny,

reszt za do póniejszego czasu zostawiy. W projekcie tym,

ze wzgldu na uwagi przez wojskowych czynione, zaprowa-

dzone zostay zmiany uchway z d. 24 stycznia, stanowicej

atrybucye Wodza Naczelnego. W art. 1-szym mianowanie
Naczelnego Wodza i odwoanie jego nalee ma odtd do
atrybucyi Rzd(u) Narodowego, co dlatego tak postanowiona,

i zdanie to byo wikszoci wojskowych poparte; powtóre

e istotnie podobna atrybucya we wszystkich rzdach monar-

chiczno-konstytucyjnych do wadzy wykonawczej naley; trze-

cia okoliczno, i ta jest najwaniejsza, e zmiana Wodza przez

Sejm wybieranego zawsze pociga za sob wstrznienie bar-

dzo niebezpieczne, którego unika naley. Takie byy zasady

zmiany wr Komisyach wikszoci przyjte. Ja. lubo byem
zdania, aby podobna atrybucya zostawaa przy Sejmie, jednak

26*



— 404 —

przywiedzione powody, a osobliwie powód wstrznienia. mocno

przekonywaj o potrzebie zostawienia Rzdowi Narodowemu

wadzy nominowania i usuwania Wodza Naczelnego. Zwa-

ywszy jednak, i wstrznienie to ju nastpio, rozumiem,

e na ten jeden raz wybór przez Sejm nastpiby powinien.

Art. 2-gi jest konieczn konsekwency art. 1-szego, bo gdy

mianowanie Wodza Naczelnego od Rzdu, nie od Sejmu, wy-

chodzi bdzie, tern samem inne atrybucye zmienione by po-

winny. Zaprowadzenie tych zmian duszego potrzebuje czasu;

teraz za zmienione zostay tylko te, których zmienienia poka-

zaa si niezbdna potrzeba, i dlatego w art. 3-cim zastrze-

ono, e inne atrybucye, z dawniejszej uchwray wypywajce,

pozostaj w mocy, o ile póniejszej zmianie nie ulegn. Te

byy zasady, które pokrótce wyoy miaem sobie za obo-

wizek «.

JW. Marszaek: » Jeeli nikt nie zabierze gosu w tej ma-

teryi, projekt oddam pod wotowanie«.

— Gosy: »Po komisarzach da bdziemy gosu !« —
»Gdy nikt z JJWW. komisarzy nie zabiera gosu, bd go

udziela zapisujcym si Czonkom Izby«.

JW. Szaniecki: »Jeeli bd gosy przeciwne projektowi,

obowizkiem bdzie komisarzów broni projektu«.

JW. Marszaek: »Lecz wtenczas JJWW. komisarze bd
mieli udzielany sobie gos z kolei w miar, jak si zapisz«.

JW. Modliski: »Rozumiem, i atwiej bdzie dyskutowa

nad projektem po odczytaniu uchway z d. 24 stycznia, bymy
j porówna mogli, o ile w dzisiejszym projekcie atrybucye

Wodza zostay zmienione«.

JW. Marszaek: »Upraszam JW. Zwierkowskiego
o odczytanie uchway z d. 24 stycznia«.

JW. Zwierkowski czyta:

»Izba Senatorska i Izba Poselska stosownie do przedsta-

wionego im przez Komisye sejmowe projektu i po wysuchaniu

tyche Komisyi, zwaajc potrzeb oznaczenia wadzy, jaka

Naczelnemu Wodzowi wojsk polskich od Narodu powierzon

by ma, uchwaliy i uchwalaj [jak] nastpuje:

Art. 1. Dowódca wojsk polskich nosi bdzie tytu Na-

czelnego Wodza siy zbrojnej narodowej, uywa bdzie, jako
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oznak rangi, dubeltowego haftu jeneralskiego i na szlifach

na krzy zoone dwie buawy hetmaskie.

Art. 2. Kierunek siy zbrojnej, jako te mianowanie do-

wódców i oficerów a do stopnia pukownika wcznie, nale
do Naczelnego Wodza, na wysze za stopnie przedstawionych

od niego kandydatów Rzd najwysz wadz sprawujcy za-

twierdza. Urzdnicy i oficyalici wszelkiego stopnia do czynnej

suby wojskowej nalecy mianowani bd przez Wodza Na-

czelnego.

Art 3. Wszystko, co si ciga do obrony kraju, pomno-
enia uzbrojenia, ubioru i ywnoci wojska, winno by przez

wadz wykonawcz na danie Naczelnego Wodza przede-

wszystkiem zaatwione i uskutecznione.

Art. 4. Prawo zawierania ukadów o zawieszenie broni

suy Naczelnemu Wodzowi.
Art. 5. Do Naczelnego Wodza naley rozdawanie krzyów

i orderów wojskowych stosownie do ustaw.

Art. 6. Naczelny Wódz mie bdzie prawo oddawania

wojskowych wszelkiego stopnia, przeciw przepisom wojsko-

wym wykraczajcych, pod sd wojenny, zatwierdzenia i wyko-

nywania wyroków, oraz uaskawienia.

Art. 7. Nim prawo karne dla wojska na Sejmie uchwa-

lonem zostanie, obowizujce za X. Warszawskiego przepisy

karne zachowywanymi i teraz bd.
Art. 8. W okolicach dziaa armii w stanie wojennym

ogoszonych wszelkie osoby cywilne, z jakiegokolwiek powodu
tyme dziaaniom uszczerbek przynoszce, na rozkaz Naczel-

nego Wodza aresztowane i do waciwych sdów [cywilnych]

natychmiast po przyaresztowaniu odesane by winny.

Art. 9. Naczelnemu Wodzowi zachowane jest prawo od-

dawania pod sd wojenny osób, które za szpiegów przez nie-

przyjaciela uytych uznanemi bd.
Art. 10. Naczelny Wódz mie bdzie gos stanowczy

w [Rzdzie] w tern, co si rzeczy wojennej dotyczy, a to do-

póki tego miejscowe pooenie gównej kwatery bez uchybienia

dzaaniom wojennym dozwoli.

Niniejsz uchwa, po nadaniu jej przez Izb Senatorsk
i [Izb] Poselsk mocy prawa, zalecamy i rozkazujemy umieci
w Dzienniku praw, oraz przesa do Senatu, Komisyów rzdo-
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wych [i wszystkich wadz krajowych], a w szczególnoci zale-

camy Komisyi rzdowej sprawiedliwoci prawo niniejsze, jako

majce wszelk moc obowizujc. ogosi«.

JW. Wyk: »Lubo na pozór zdaje si, i Komisye nie-

wielki owoc prac swoich przyniosy, chc jednak zupenie ni-

weczy atrybucye Izb sejmujcych. Gdybymy Rzdowi Naro-

dowemu oddali wadz nominowania Wodza Naczelnego, cho-

ciabymy go na ten jeden raz sami zanominowali, moglibymy
by pewnymi, i za 24 godzin Rzd Narodowy innego nomi-

nowa nie bdzie? W cóby si wic obrócia ta atrybucya

Sejmu? Nie byoby to tylko igraszk? Jest to jedna z naj-

waniejszych atrybucyi Sejmu, i tej nie moe Sejm odstpowa.
Wódz Naczelny powinien by otoczony zaufaniem Narodu;

mie go nie bdzie, jeeli go Rzd Narodowy nominowa b-
dzie, bo chocia Rzd Narodowy jest wadz od nas wypy-
wajc, jednakowo Naród wicej ma ufno w Sejmie, anieli

w Rzdzie Narodowym. Jestem za tern, aeby wadza nomi-

nowania Naczelnego Wodza przy Sejmie pozostaa; jestem zu-

penie przeciwny temu projektowi i bez zaprowadzenia w nim

zmian innych, na niego wotowa nie bd«.
JW. winiarski: »Na przedpoudniowej sesyi syszelimy

od JW. Morawskiego powoywanie si na obszerne prace De-

legacyi w obozie uskutecznione, a midzy innemi na wywody
sowne wszystkich wyszych wojskowych, któreby wr Izbie

rzuci mogy wiato wzgldem zmiany atrybucyi Wodza Na-

czelnego. Rozumiem, e te wywody, te fakta su nietyiko

dla Komisyów, ale i dla Izby; wywody te s podobno opie-

cztowane, a w nich maj si znajdowa zdania wyszych
wojskowych wzgldem zmian atrybucyi. Zdania te równie Re-

prezentantom Narodu, jak i Rzdowi Narodowemu, wiadome

by mog. Midzy przytoczonymi powodami za przyjciem tego

projektu przytoczone jest take wstrznienie. Pytam si, co to

jest wstrznienie? Czy rozdwojenie wzgldem opinii? Jeeli

tak jest, to nie powinno mie adnego wpywu na nas wzgl-

dem udeterminowania zdania naszego; wszystko zimno przy-

j i rozway powinnimy. Upraszam wic naprzód o odczy-

tanie wywodów. Co si dotycz tego, aeby Wódz Naczelny nie

by czonkiem Rzdu Narodowego, na to si zgadzam zupenie,

bo w dwóch miejscach razem nigdy by nie moe; bdc cz-
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sto w bojach, nie moe podziela prac czonka Rzdu Naro-

dowego. Kocz mój gos daniem, aeby Komisye przystpiy

do odczytania wywodów i protokóów«.

JW. Chodecki: »Ju to po trzeci raz nie jestemy dosy
zrczni w wyborze Wodza Naczelnego, zdolnego prowadzi
nasze zastpy. Ufamy Rzdowi Narodowemu; t ra spumy
si na jego wybór. Zoony z obywateli zna lepiej talenta, za-

sugi, bohaterstwo jeneraów i innych indywidualnych osób.

Bdziemy wybiera i przez wikszo moe zawsze myli si

bdziemy, a na nas caa odpowiedzialno ciy. Oddalimy
ju tyle atrybucyi Rzdowi Narodowemu, a kiedy to nie zdra-

dzio nas, powierzmy mu i t. Jestem za projektem «.

JW. Klimontowicz: »Nim Komisye do ukadania projektu

przystpiy, przeczytay zdania wszystkich jeneraów, jakie

otworzyli w tak wanej materyi. Delegacya czynia w szcze-

gólnoci kademu z jeneraów i innych wyszych oficerów

zapytania, jak lepiej bdzie, czyli kiedy Wódz Naczelny obie-

rany bdzie przez Sejm, czyli te kiedy przez Rzd Narodowy?
Wszyscy jeneraowie, pukownicy, a nawet majorowie zeznali

i do protokóów podali, e lepiej bdzie, gdy wadza ta Rz
dowi Narodowemu powierzon zostanie; jeden tylko jenera

Zauski by zdania, aby Sejm Naczelnego Wodza wybiera.

Komisye, stosujc si do polecenia waszego, aby zasigny
rady i opinii jeneraów z protokóów przez Delegacy na miej-

scu sporzdzonych, po odczytaniu ich, zgodziy si na to, aby

artykuy dawnej uchway z d. 24 stycznia co do tego zmie

nione zostay; i nietylko to zdanie powodowao Komisye, ale

e kady wybór przez Sejm pociga za sob wstrznienie

w wojsku, kiedy podobna zmiana przez Rzd adnego wstrz-

nienia pociga nie bdzie. Odbdzie si to w sposób, rie uyj
porównania, jak kiedy odbiera si dywizy któremu z jeneraów

i innemu si j powierza, i wszystko jest spokojnie. Nie mona
za przypuszcza, aby, jak tu powiedziano, Rzd co 24 godzin

zmienia Naczelnego Wodza, bo zastanówmy si, z jakich osób

skada si ten Rzd Narodowy? Oto z osób nasze zaufanie

posiadajcych. Znajc wic wano przedmiotu, nie moe tak

czstej zmiany Naczelnego Wodza robi, wiedzc, jakby to ze
skutki w armii pocigao za sob. To zdanie podzieliy Komi-

sye, i z tego powodu popieram ten projekt«.
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JW. Morawski: » Powoany gosem JW. winiarskiego
r

mam honor owiadczy, i protokóy przez delegacy na miej-

scu sporzdzone byy w Komisyach czytane, ale raport z nich

naley si nie tej Izbie, ale Izbom poczonym, i ten w przy-

zwoitym czasie odczytany zostanie. Co si tyczy raportu, ta

cz z niego, t. j. opinia jeneraów i Rady wojennej o atry-

bucyach, jakie nada naley Wodzowi Naczelnemu, t cz,
mówi, gdyby si podobao Izbie wysucha, za jej decyzy
mógbym odczyta«.

— Gosy: » Prosimy! prosimy !« —
»Zgodzia si Delegacya na uoenie pyta, które Radzie

wojennej zadawane byy. Pomidzy podanemi kwestyami znaj-

doway si nastpujce:

1) Czy Wódz Naczelny ma by czonkiem Rzdu Naro-

dowego, czyli te ma zupenie ulega Rzdowi? Wszyscy
jeneraowie, oprócz jeneraa Zauskiego, owiadczyli si za pro-

stem uleganiem Rzdowi.

2) Czy nominacya Wodza zalee ma od Rzdu, czy od

Sejmu? Wszyscy jeneraowie zgodzili si, aby wybór zalea
od Rzdu, z tym dodatkiem, i odwoanie Naczelnego Wodza
mogoby nawet bez ujmy osobie jego nastpowa, zwracajc

onego do stopnia pierwej posiadanego, gdyby ten stopie nie

by niszym od rangi jeneraa dywizyi. Sam tylko jenera Za-

uski by za zostawieniem nominacyi Sejmowi.

W protokóach Delegacyi nie znajduje si wicej zda
nad te, które odczytaem, do obecnej uchway odnie si

mogce *)«.

JW. Swidziski: ^Syszelimy ogólny rezultat, jakoby wszy-

scy jeneraowie byli za tern, aby nie Sejm, ale Rzd Narodowy
Wodza mianowa. Nie syszelimy powodów, dla jakich dali
tej zmiany. Wan jest rzecz, abymy powody te zgbili, bo

jeeli na tern oparli swe zdanie, aby, przy zdarzy si mogcej
potrzebie zmiany Naczelnego Wodza, Sejm nie by przymu-

szony podobnych, jak teraz, delegacyi do obozu wysya i tam

pewnego rodzaju sejmików skada, w takim razie dziel zda-

nie, i to ma wpyw niepomylny na karno wrojska i przy-

*) Morawski nie przytacza tu dosownie brzmienia protokóu, ale

czciowo go streszcza wedug raportu.— Ob. wyej str. 349—351. [P. W.].
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zwyczaja wojsko do sejmikowania. Lecz to mogoby by usu-

nite w inny sposób, i moglibymy si obej bez takowych

delegacyi. Jeeli na tern, mówi, opierali opini swoj, rodek
tej nieprzyzwoitoci mógby by na przyszo usunity; jeeli

za na innych powodach opierali si, yczybym, aeby raport

przynajmniej co do tych punktów by nam odczytany«.

JW. Morawski: »Wszystkie odpowiedzi byy motywowane;
na to za pytanie owiadczyli bez motywów, z prostej przy-

czyny, e takie postpowanie jest we wszystkich rzdach kon-

stytucyjnych, e nigdzie wadza prawodawcza nie trudni si
mianowaniem Wodza Naczelnego«.

Jl*V. Dembowski: »Pomys zmiany inicyatywy mianowania

Naczelnego Wodza nastpi std, i na konferencyi pomidzy
byym Wodzem, jeneraem Skrzyneckim, a czonkami Rzdu
wynika ta kwestya, i zapytywany co do sposobu manewrów
przyszych owiadczy, i chce zasania stolic, i da, aby

zapasy na dugi czas zgromadzone byy, e zapasy ywnoci
najmniej na trzy miesice s nieodzowne, aby stosowne ma-
newra móg prowadzi. Odpowiedziano mu, i Rzd nie móg
tego dopeni. Rzd polega na swoich sposobach, a Skrzynecki

na swoich; ta to róno zda wylga ze skutki, których te-

raz jestemy ofiarami. Okoliczno ta naprowadza na myl, e
takie dwie wadze naprzeciwko siebie istnie nie mog, e
w Rzdzie Narodowym naley skoncentrowa wszelkie wa-
dze i aeby Wódz Naczelny, stosujc si do niego, dziaa
bez wzgidu na wszystko. Potrzeba bowiem, aeby Rzd Na-

rodowy dziaa w konsekwencyi i nie by krpowany przez

pomysy obce, i aby si tam wszystko zawizywao i rozwijao,

a std potrzeba, aeby Wódz Naczelny ulegy by Rzdowi
Narodowemu«.

JW. Morozewicz : »Do udzielonych tutaj objanie mam
honor doczy, e w istocie z caych protokóów wyniky pra-

wdy w poprzednich gosach przytoczone, do których trzy w kon-

sekwencyi doda jeszcze musz, a naprzód, e wszyscy jene-

raowie i dowódcy z dotychczasowego dowiadczenia uwaali,

i ten rodzaj wspólnoci wadzy midzy Rzdem Narodowym
a Wodzem Naczelnym sta si przyczyn niektórych kroków,

które inaczej byyby nigdy nie nastpiy, a które nie zgadzaj

si z ich przekonaniem; powtóre, i uwaali za rzecz prostsz
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i naturalniejsz, aeby wadza ogólnie w kraju rzdzca moga
wprost najwysz kontrol nad wadz wojskow wykonywa;
po trzecie, to przekonanie, e wpyw Sejmu przy przewidywa
si mogcej na przyszo potrzebie zmiany Wodza, nie mogc
tej inaczej wykonywa, jak przez rodzaj przekonania si ta-

kiego, które dla ciaa prawodawczego zawsze jest trudne, t. j.

przez delegacy, e ten rodek uwaali jeneraowie jako dla

suby, ogólnego dobra i karnoci wojskowej bardzo szkodliwy.

Z tych trzech powodów wynikno w tych starszych wojsko-

wych to przekonanie, i potrzeba jest, aeby wszelka wadza
w Rzdzie Narodowym skoncentrowana bya. Komisye nad-

mieniy, i Delegacya czynia szczególne pytania tym starszym

wojskowym, na które oni odpowiadajc zgodzili si na uszczu-

plenie atrybucyi Wodza Naczelnego. Jednak Komisye, wycho-

dzc z tego stanowiska, aeby ten Wódz, który posiada bdzie
zaufanie Sejmuj co do szczegóowych rodków, jakich uy
moe, nie by krpowany, z drugiej strony, widzc niepodo-

biestwo fizyczne co do czasu, aeby szczegóowe punkta, ja-

kimi s: rozdawanie nagród, awansów, rozbierane by mogy,
sdziy, e przez oddanie Rzdowi Narodowemu tej moralnej

kontroli, t. j. monoci usunicia Wodza, gdyby nie odpowiada
yczeniom, aby przez to ten rodzaj ujednoczenia i wzmocnie-

nia wadzy krajowej nada. Najmocniej cz si ze zdaniem

JW. Woowskiego, aeby unikn tego ogólnego wstrznienia.

Lecz gdy wstrznienie to ju raz nastpio, nic nie staje na

przeszkodzie, aby to, co wskutek woli Sejmu nastpio, zostao

napowrót przez Sejm umocnione, nie przeszkadza, aeby Sejm,

usunwszy Wodza, innego mianowa. Tern atwiej moe Sejm

na ten jeden raz przystpi do mianowania Wodza, gdy ma
zdania jeneraów opiecztowane, które posu za skazówk
do zrobienia wyboru. Lecz obok tego sdziy Komisye, i naj-

lepsz rkojmi jednoci, nieszkodzenia, nietamowania dziaa
Naczelnego Wodza bdzie to, kiedy atrybucye jego tak obszerne,

równie jak atrybucye Ministrów, bd pod t najwysz kon-

trol Rzdu, który cae nasze zaufanie posiada. Nie zdaje mi

si, aby ogólne dobro kraju cierpiao na tern, jeeli Rzd,
trudnicy si bezporednio zarzdem caego kraju, by w tern

miejscu podstawiony, bo ten nie stoi jak pod Sejmem. Te byy
powody i wyjanienia, które bliej moe usprawiedliwi pro-
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jekt krótki, bo niemono fizyczna czasu nie dozwolia we
wszystkich punktach dotykajcego przedstawi«.

JW. Niemojowski: »Gdyby kto by tak szczliwy, eby
móg przemówi do przekonania wszystkich, na jakiej drodze

szczliwy wybór mógby by uskuteczniony, ustaaby dyskusya.

Naley nam si zastanowi nad tern, czyli wybór przez piciu

czonków moe by zrczniejszy, jak wybór przez Sejm. Owiad-
czam si za pierwszym, bo wyliczenie zalet i wad nie mogoby
mie miejsca w Izbach, a zatem gosy Czonków nie polegayby

na znajomoci osób. AVtenczas, kiedy wybór jednomylnoci
nastpowa, nie byo adnej nieprzyzwoitoci, bo osoby, które

wybieralimy, posiaday zaufanie Izb. Lecz gdy opinia jest. i
nie znajduje si taki, gdy gosy podzielaj si, i nie mona
rczy, czyli trafny wybór zrobimy, czyliby nam si godzio

stawia na lotery los kraju, coby nastpio, gdybymy omdzie-

siciu kilku Czonkom wybór Naczelnego Wodza zostawili?

Jaki byby skutek? Zapewne nieznajcy jeneraów musieliby

od innych zasiga zdania; ich przeto wybór nie byby su-

mienny, z ich przekonaniem zgodny, byby tylko wypadkiem
z namowy. A gdyby jeszcze i ten nastpi przypadek, iby
dwóch czonków równo kresek pozyskao, czylibymy wten-

czas na los któremu z nich mieli odda zbawienie Ojczyzny?

Dowiadczenie nauczyo, jak mao na wybory, nawet w mniej

wanych okolicznociach, rachowa mona; wybór zatem Na
czelnego Wodza zostawiony przy Rzdzie Narodowym zda-

waby si lepiej odpowiada celowi. Przytoczona okoliczno, i
zmiana Wodza robi wstrznienia, nie jest za. To, co byo
przytoczone, i Rzd Narodowy na trzy miesice zapasów

ywnoci przygotowa nie chcia, czyli godzi si ten zarzut

czyni Rzdowi Narodowemu, kiedy zaledwo trzy mile mamy
wolnego kraju, a w caym moe kraju nie znajduje si tyle

ywnoci? Wiemy, ile skoncentrowanie to wojska kraj nasz

kosztowao, kiedy o 50 mii fura sprowadza za nim musiano;

to stao si przyczyn wycieczenia skarbu naszego, bo korzec

zboa kosztowa trzy razy wicej, jakby móg kosztowa. Nie

mona wszystkich bdów Naczelnego Wodza brakiem y-
wnoci osania, ani te mówi, e inaczej arka nasza byaby

zbawiona. Ale jak wielka odpowiedzialno ciy na tych. któ-

rzy uchwa z d. 24 stycznia tak wielk wadz Naczelnemu
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Wodzowi nadali, nie majc sposobu kontrolowania go, zwa-

szcza wtenczas, gdy si wyamywa od dania objanie Rz-
dowi Narodowemu! Jakie skutki, e Izba dotd wzgldem
Wodza si wahaa! Mielibymy moe to, co dzisiaj mamy,
zaraz po ostrockiej bitwie, lecz zawsze nas jakie niepotrzebne

wzgldy wstrzymyway. Odpowiedzialno ciy bdzie tych,

którzy wniosek czyni wtenczas dopiero, kiedy ostateczno

przymusza nas do uczynienia tego kroku. Ci, którzy daj,
aeby Wódz Naczelny na ten jeden raz by przez Sejm wy-

brany, wystawiaj nas na powtórzenie tego samego w bardzo

krótkim moe czasie, bo, gdyby Sejm na ten jeden raz Wodza
mianowa, w razie potrzeby nie komu innemu, tylko Sejmowi

suyoby prawo odwoania go, przy czem byyby te same

wzgldy, a moe wicej jak dzi decydujca chwila. Z tego

powodu, i wybór Naczelnego Wodza przez Rzd Narodowy
moe by trafniejszy, spodziewam si, i Izba wikszoci przy-

chyli si do tego projektu«.

JW. Nakwaski : »Jak najmocniej owiadczam si za wnio-

skiem i, aeby to zdanie popiera, sdz, i o dawniejszych

okolicznociach wspomnie naley. Nie bd rozbiera i mówi,
czy projekt reformy Rzdu by dobry, lub zy; skutki a nadto

wyjaniy; lecz zdaniem mojem, gdy projekt wniesiony upad,

gdy Rzd Narodowy wikszoci Izby utrzyma si, dwie te

wadze zarazem istnie nie mogy; istniay jednak na nieszcz-

cie nasze, i dlatego dzisiaj w tak smutnem znajdujemy si
pooeniu. To istnienie dwróch odrbnych wadz sprawio, i
Izby, widzc smutne pooenie kraju, wysay deputacy. Depu-

tacya i wynika z niej Rada wojenna obmyliy tylko pórodki
celem usunicia naszego nieszczcia. Dzi, kiedy si t rzecz
zajmujemy, porzumy raz ju te pórodki i wyrzeknijmy co
stanowczego. Jestem zdania, abymy nadali Rzdowi t wa-
dz, któr projekt proponuje. Jest to wadza wielka. Rzd po-

winien si przej caym ogromem powoania swojego, bo tu

nie idzie o osob, ale o zmian zgubnego systematu Skrzy-

neckiego. Sdz, i Rzd zaufaniem Sejmu wybrany przejmie

si wielkoci powoania swego. Sdz, i osoba, któr Rzd
wybierze, przejmie si duchem swej wadzy, e porzuci dzia-

ania do wojska nie nalece, te porónienia poktne, dyplo-

matyczne wzgldy, a raczej uwaa bdzie na gospodarskie
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pooenie kraju i dziaa bdzie po gospodarski!. To nieuwa-

anie na gospodarskie pooenie kraju pozbawio nas Woje-

wództwa Pockiego i wszystkich innych województw. Jeeli

dzi — jak mówiono — trudno jest o zasoby, i dawniej trudno

o nie byo, lecz dawniej mielimy kilka województw, dzi nie

mamy adnego. Sdz, i Rzd Narodowy, odebrawszy tak

wielk wadz, odtd kolegialnie dziaa bdzie, e wicej tych

wymówek sysze nie bdziemy, ani Rzd Narodowy na Wo-
dza, ani Wódz na Rzd zgania nie bdzie. Pierwszy bd za

za zmian osób, jeeli si sprystemi nie poka. Nie idzie

mi o wzgldy na osoby; jestem za tern, abymy raz porzucili

wszelkie wzgldy familijne, stronnictwa i, baczc jedynie na

zbawienie Ojczyzny, szukali rodków zbawienia. Jestem prze-

ciwny zdaniu, które syszaem, abymy na ten raz, kiedy ju
owo wstrznienie mino, aby Sejm przystpi do mianowania

Naczelnego Wodza. Naprzód wstrznienie trwa rzeczywicie,

jeeli nie w obozie, to w stolicy. Nie zdaje mi si by susznym
zarzut JW. Wyka, aeby Rzd Narodowy móg w 24 go-

dzinach odsun Wodza, któregoby Sejm mianowa; to ubli-

aoby rzeczywicie godnoci Izb, i Wódz przez Sejm miano-

wany musiaby by koniecznie tylko przez Sejm usunity. Zdaje

si, i w tym wzgldzie niema nic do mówienia, i Wódz
powinien by przez Rzd mianowany; jak jeneraowie, tak

i wikszo Izby podziela to zdanie, e nie moemy mianowa
wadzy, która Rzdowi ma podiega, i to mojem zdaniem

byby nonsens. Prawdziwie spodziewaem si. i projekt b-
dzie obszerniejszy i e w nim bd oznaczone atrybucye Na-

czelnego Wodza. Lubo nic w tym wzgldzie nie mam do mó-

wienia, jednakowo zwracam uwag Komisyów, e bd miay
bardzo wiele trudnoci do zwalczenia, gdy przystoi pierwej

atrybucye przepisa, a potem dopiero wzywa osoby, aby

wskutku tych atrybucyi dziaay. Koczc gos mój, sumiennie

wyznaj, i sprawa nasza pod wszelkim wzgldem w najle-

pszem jest pooeniu. Po zasigniciu zda w tej mierze od

osób wojskowych jestem przewiadczony, i moemy pokona
nieprzyjaciela, lecz sdz, e nastpi powinna wprzód zmiana

zgubnego systematu Skrzyneckiego, a e zmiana w systemacie

jest w stycznoci z projektem, dlatego owiadczam si za pro-

jektem«.
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JW. Chodecki: »He razy przysuchuj si z cierpliwoci

gosom przeciwko projektowi przez Komisye wniesionemu,

tyle razy spodziewam si, i co lepszego wniesionem zosta-

nie; gdy nam jednak wszystkie dotychczasowe gosy nic le-

pszego nie poday, idc za bardzo wymownym i do przeko-

nania trafiajcym gosem JW. Wartskiego, owiadczam si za

projektem «.

JW. Rostworowski : »Nie chc zabiera tak drogiego czasu.

Jakkolwiek gosy JJWW. Wartskiego i Nakwaskiego zdaway
si przekonywa, e wybór Wodza moe by lepszy, jeeli na-

stpi przez Rzd Narodowy, jednak nie mog tego zatai, i
bylimy wiele razy wiadkami, jak Rzd Narodowy zawodzi
si w wyborze Ministrów. Byoby wic daleko stosowniej,

aeby Izba rozwaya podanych przez wojsko kandydatów«.

JW. Wielopolski: »Zawsze gotów jestem popiera wszelkie

zmiany i poprawy zmierzajce do tego, aby zbliy form
rzdu naszego do monarchii reprezentacyjno- konstytucyjnej.

Tego rodzaju jest wniesiony projekt. Zaprzeczy nie mona, i
mianowanie Naczelnego Wodza powinno do wadzy wykona-

wczej nalee; mimo to jednak nie mog by zupenie za pro-

jektem. Zabieram gos, aebym popar zdanie JW. Woowskiego.
Gównym powodem zaproponowanej zmiany jest, to, i miano-

wanie nastpcy, skoro nastpuje przez wadz prawodawcz,
pociga wstrznienie; lecz pamitaj?!? y, e to wstrznienie

ju do lego stopnia jest posunite, i przypuci nie mona,
aby kiedy do wyszego posunite byo. W zdaniu sprawy De-

legacyi przez Wojewod Ostrowskiego syszelimy o sposobie,

jakim Delegacya postpowaa w zasignieniu zda jeneraów,

pukowników i niszych oficerów. Róno zda, jaka tkwia

w umysach wojskowych, wydobya si na wierzch; zdania te

cieraj si, i wstrznienie mogoby by powikszone. Z tego

powodu potrzeba, aby koniec temu wadza prawodawcza po-

oya. Skoro si wojsko dowie, i Wódz przez najwysz wa-
dz w kraju jest mianowany, podda si z wiksz ulegoci
Wodzowi, ni gdyby tene by mianowany przez Rzd, który

podobnie w kadej chwili przez Sejm zmieniony by moe.
Z tego wzgldu uwaam, i Komisye nie taki projekt wniosy,

jakiego si spodziewaem, albowiem wniosy projekt zmiany

atrybucyi Rzdu, zamiast zmiany atrybucyi Naczelnego Wodza.
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Powtarzam, i jestem za ogóln zasad tego projektu, lecz le-

piejby byo, gdyby móg by za kilka dni wniesiony. Lecz e
okolicznoci s bardzo nage, i najwaniejsza jest rzecz, aeby
wojsku nada staego naczelnika, nie bd przy tern obstawa,

i gdy ju jest wniesiony, yczybym, aby jak najprdzej pod

kreskowanie by oddany, ale ze zmian przez JW. Woow-
skiego projektowan«.

JW. Marszaek: »Nim przystpimy do wyrzeczenia wzgl-
dem samego projektu, wypada nam wprzód rozstrzygn kwe-

sty przez JW. Woowskiego rzucon, a przez JW. Wielo-

polskiego popart, t. j. aby zmiany co do atrybucyi Wodza
po jego dopiero wyborze przez Izby nastpiy, i aby na ten

jeden raz Izby, a potem Rzd Narodowy mianowa Naczelnego

Wodza«.

JW. Chomentowski : »Nie bd powtarza uwag przytoczo-

nych za zasad tego projektu, za któr zupenie jestem. T
tylko jedne przydam do wniosku i do uwag szanownego ko-

legi Wartskiego, którego zdanie zupenie podzielam. Wybór
Wodza, czy przez Izby, czy przez Rzd Narodowy nastpi, za-

wsze opiera si bdzie, i bardzo susznie, na opinii wyszych
wojskowych. Do udzielenia tej opinii byo osób, jak nam wia-

domo, dwadziecia i kilka. Zapewne kandydaci na nowego
Wodza nieskoczenie wielorako s rozdzieleni. Gdy za wszyscy
zgodzili si na to, aeby wybór Wodza zostawiony by Rz-
dowi Narodowemu, wic jeeli nie osob wybranego, to przy-

najmniej sposobem wyboru zadowolnieni bd«.
JW. uszczewski : »Zasignito zdania wojskowych; zdania

te bd wyjawione; opinie ju si cieray. Czyli wic Izby,

czy Rzd Narodowy do wyboru przystpi, zawsze na jednych

i tyche samych zasadach opiera si bd. Podug projektu

Rzd ma na przyszo mianowa Naczelnego Wodza; jestem

tego zdania, ale kiedy w tym momencie okolicznoci s na-

glce, a to obojtn jest rzecz, czy Rzd, czy Sejm mianowa
bdzie, rozumiem, i, nie marnujc nad bezpotrzebnemi dy-

skusyami czasu, wypada nam jak najspieszniej przystpi do
wyboru«.

JW. Kaczkowski: »Wykonywajcy postanowienia mog by
najwaciwiej sdziami. Mniemam, i opinia jeneraów na naj-

wiksz zasuguje uwag. Midzy innemi najliberalniejsze zda-
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nie jest Zauskiego. Mimo mojej attezyi do liberalizmu musz
go odstpi, czy si z zdaniem innych i ogosi si za pro-

jektem, aby mianowanie Wodza zostawi przy Rzdzie Naro-

dowym. Ale oprócz tego godz si ze zdaniem JW. Wielopol-

skiego, który utrzymuje, i projekt jest niedostateczny. Kiedy

czasy Czarneckich i Kociuszków ju miny, dla których nie

dawano przepisów, jak wadzy swojej maj uywa, zdawaoby
si, i do tego projektu wypadaoby co wicej doda, a szcze-

gólniej co do zawieszenia broni i, zgodnie z opini wojska, co

do mianowania dowódców puków«.
JW. Jeowicki : »Nim do rozbioru projektu przystpimy,

mam honor owiadczy, e caa ta asercya jest niewaciwa.
Jeeli postanowimy pierwej prawo, a potem Wodza, bdzie
waciwiej, anieli gdybymy pierwej Wodza nominowali, a po-

tem oznaczali jego atrybucye. Ustanówmy pierwej prawo,

a potem dopiero bdziemy si zastanawia, czyli Izby, czy Rzd
Narodowy mianowa bdzie Wodza Naczelnego«.

JW. Morozewicz: »Co do ostatniej uwagi JW. preopinenta,

mam honor odpowiedzie, e w Komisyach odczytane byy
szczegóowe powody, które skoniy tak jeneraów, jako te
i dowodzcego teraz wojskiem, do dania, aeby w dniu ju-

trzejszym stanowcze wiadomoci o wyborze Naczelnego Wo-
dza i atrybucyach, jakie Sejm jemu naznaczy, do obozu prze-

sane zostay. Wano tych powodów kady sobie atwo wy-

stawi moe, skoro, w miar spieszniejszego dojcia tych wia-

domoci do armii, mniej lub wicej sprystego postpowania
spodziewa si mona. Dlatego uznay Komisye potrzeb po-
czenia obudwóch tych kwestyi, gdy jutro do wyboru Wodza
przystpi wypadnie; dzi wic rozstrzygnijmy ostatecznie,

czyli projekt ma by przyjty, lub odrzucony. Co do wniosku

samego, dlaczego wybór Wodza do Rzdu Narodowego, a nie

do Izb sejmujcych ma nalee, pochodzio to std, i wszyscy

jeneraowie i dowodzcy teraz w wojsku jednomylnoci zgo-

dzili si na to; widzieli bowiem niekorzystne skutki z wysyania
tej Delegacyi od ciaa prawodawczego, widzieli utrudzajce

czynnoci wzgldem wyboru i przekonali si, e to wszystko

atwiejby mogo by uskutecznione, gdyby wadzy wykonawczej
powierzone byo, i uznali nakoniec potrzeb unikania na przy-

szo tak niekorzystnych skutków. Co do uwagi JW. Jo-
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wickiego, e byoby draliwe pooenie Wodza Naczelnego,

gdybymy mu po zanominowaniu atrybucye wskazywali, zapy-

tuj si, czyli mianowanie Wodza moe przesdza o przyszo-

ci? Wybierajc Wodza, oprzemy zdanie nasze na przeszych

okolicznociach, a przysze wypadki mog mie wpyw na

przysze postanowienia^.

JW. widziski : » Jeszcze w poczonych Izbach wnosiem,

aebymy do wyboru Naczelnego Wrodz przystpili; co si

za atrybucyi jego dotyczy, przewidywaem, e te tak atwo
zmienionemi by nie mog i dojrzalszej wymaga bd roz-

wagi. Sprawdzia si przepowiednia moja. Komisye, zamiast

projektu wzgldem zmiany atrybucyi Naczelnego Wodza, przy-

niosy wcale inny projekt, wany zaiste, albowiem odejmuje

wadzy prawodawczej jedn z najwaniejszych jej atrybucyi:

mianowanie Wodza Naczelnego, lecz wanie dlatego tern wi-

kszego zastanowienia wymagajcy. Gdyby Izba uznaa t za-

sad, e po dopenionych ju ledztwach w wojsku, które prze-

konay o potrzebie zmiany Wodza, po uzyskaniu gosów na

nowego, jest sama w stanie przystpi do wyboru, gdyby ta-

kowy dopenia w dniu jutrzejszym, nie byoby potrzeby teraz

ju tak wanego rozstrzyga pytania, czyli mamy si wyzu
z tak wielkiej atrybucyi; gdyby za nastpnie przekonaa si

Izba o tej potrzebie, zawsze zmian Wodza i mianowanie na-

stpnego odda bdzie moga Rzdowi. Powody, na które si

niektórzy Czonkowie Izby powouj, e Izby nie mog z tak
atwoci, jak Rzd Narodowy, oceni zdolnoci Wodza Na-

czelnego, nie trafiaj do mego przekonania. Jeeli Izby byy
zdolne wybra Rzd Narodowy z piciu osób si skadajcy,

tern wiksz znajd atwo w wyborze jednego Wodza, któ-

rego zdolnoci wojskowe atwiejsze s do ocenienia, ni zdol-

noci potrzebne do rzdzenia. Jeli za Sejm nie mia potrze-

bnych zdolnoci dla wybrania zdatnych do Rzdu osób. tern

samem te mog by niezdolne do wyboru WT
odza. Jestem wic

za niezwocznem przystpieniem do wyboru, a odoeniem tak

projektu o przyszem mianowaniu, jak i o atrybucyach Wodza
do czasu póniejszego«.

JW. Zwierkowski ; »Decyzya w obudwóch Izbach zapada,

która polecia Komisyom wygotowanie projektu o zmianie atry-

bucyi Wodza Naczelnego. Co w poczonych Izbach zadecydo-

Dyaryusz T. VI. 27
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wano, tego w pojedynczej Izbie odrzuca nie naley, tern bar-

dziej, gdy wielu Czonków tej Izby owiadczyo si za odda-

niem Rzdowi Narodowemu wadzy wybierania Wodza Na-

czelnego. Idzie teraz o to. czyli wybór Wodza ma na ten jeden

raz do Izb nalee, czyli te Rzd Narodowy ma ju teraz

zaraz do wyboru przystpi. Kolega Jeowicki owiadczy, i
trzeba pierwej zmieni uchwa, a dopiero wybiera Naczelnego

Wodza. Na to jest lekarstwie, aby jeden artyku wicej w tym

projekcie by dodany, któryby wyraa: na ten jeden raz, a ten

artyku nie ubliy caemu prawu. Jeeli Wodzowi Naczelnemu

odjta bdzie gówna atrybucya: nienaleenie do skiadu Rzdu
Narodowego i zawiso od niego, wzgldem innych pomniej-

szych atrybucyi mógby Rzd zadecydowa, a tern bardziej

suy to prawo Izbom, gdy nadto w art. 3-im projektu zastrzega

si mono ich zmienienia. Mojem zdaniem, wypada przede-

wszystkiem t kwesty rozstrzygn, czyli na ten jeden raz

Izby maj wybiera Wodza Naczelnego, czyli te odtd zaraz

Rzd Narodowy ma si wyborem zatrudni ?«

JW. Jeowicki: »Celeni uchway niniejszej ma by, aeby
wybór Wodza by ile monoci najtrafniejszy, a zatem omie-
lam si by przeciwnego zdania, jak JW. widziski, gdy
wiksza jest rkojmia, kiedy sto osób, anieli kiedy pi wy-

biera bdzie. Matematycznie nawet uwaajc, nie mona si
zgodzi na zdanie JW. widziskiego. Gdy pi osób wybiera
bdzie, stanowi wikszo trzech, nie dwóch; wybór przeto na

jedn osob trudniejszy bdzie, kiedy wybiera piciu, anieli

gdy wybiera dziesiciu, dwudziestu itd. Zreszt czy to Rzd,
czy my wybiera bdziemy, zawsze bdziemy korzysta ze

skazówek, t. j. z zdania jeneraów. Idzie wic tylko o to, jak

lepiej, czyli mamy t wadz odda Rzdowi Narodowemu,
czyli te j przy sobie zachowa? Co si tyczy krótkoci czasu,

mamy go a nadto, moemy bowiem ca noc przepdzi. Je-

stem przeto zdania, aebymy do szczegóowego roztrzsania

wszelkich atrybucyi Wodza Naczelnego przystpili i wicej
nad tym wnioskiem nie dyskutowalk.

JW. Trzciski : »Chobymy na ten jeden raz nie ustpili

Rzdowi Narodowemu wadzy zanominowania Naczelnego
Wodza, nie potrafilibymy unikn moe zostawienia w woj-
sku pewnej niechci. Pytam si, kto moe trafniejszy wybór
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zrobi: pi osób, czy 140? Wojsko przemawia do nas, bymy
wybór Wodza Rzdowi Narodowemu zostawili. Zbawi Ojczy-

zn jest naszym celem, a sami nie wiemy, jak si kreski na-

sze rozstrzel. Jestem za projektem «.

JW. Dembowski: »Ani na chwil zwleka nie powinnimy
wyboru Wodza Naczelnego. Popiech jest koniecznym. Ktokol-

wiek byby wiadkiem niespokojnoci, jaka w obozie widocznie

spostrzedz si daa, zapewne w przystpieniu do tego projektu

duej wahaby si nie odway. Zdaje si, e wybór Wodza
nawet na ten jeden raz Rzdowi powierzony by winien. De-

legacya w instrukcyi swojej miaa to wyrane zastrzeenie, i
co do wyboru Wodza obowizana bya zasign /dania Rady
wojennej. Wszyscy jeneraowie opiecztowane zdania swoje

zoyli Delegacyi. Opinia ich egzystuje. Gdybymy teraz wybra
Wodza mieli, nie byii(by)my z sob samymi w konsekwencji.

Skoromy si odwoali do opinii wojska, w tej chwili nie wy-
pada nam, jak poprzesta na niej, i ta powinna by zatwier-

dzona przez gos caego Sejmu. To za, e Rzd wybierze Na-

czelnego Wodza, bynajmniej nie bdzie przeszkadzao, aeby
Sejm nie móg zatwierdzi lub zmieni teraniejszych atrybucyi

jego. Winienern tu odpowiedzie na niektóre wyrazy JW. Na-

kwaskiego, który, chocia ich uy, wida, e ich nie poj,
mówic o zgubnym sy^stemacie Skrzyneckiego. Co to jest zgu-

bny systemat? Sposób prowadzenia wojny oparty by winien

na strategii; strategia za ma zawsze jedne, pewne, gruntowne
zasady i adnych pomysów nowych przypuszcza nie moe.
Jeeli JW. Nakwaski uwaa zgubny systemat w przyjciu za-

sady odpornej, ta opieraa si na pooeniu nieprzyjaciela, i od

niej oddala si nie mona byo. Przypomnijmy sobie Wawer,
ganie i Dbe, a przekonamy si. e Skrzynecki i zaczepnie

dziaa umie«.

IW. Wyk: »Gdy najwicej Czonków owiadcza si za

tern, aeby Rzd Narodowy mianowa Wodza Naczelnego

z powodu, i piciu potrafi lepszy uczyni wybór, anieliby go

uczyni zdoaa wiksza liczba, ja dowodz przeciwnie. Gdy
podug naszego prawa potrzeba absolutnej wikszoci do uczy-

nienia wyboru, wic choby przy pierwszem wetowaniu byy
podzielone zdania, gdy nastpi powtórzenie wotowania, wi-
kszo si okae, a t wikszoci obrany Wódz bdzie Wo-

•>7*
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dem Izb obudwóch, caego Narodu i wicej bdzie posiada

zaufania, anieli ten, któryby si tylko dwoma kreskami utrzy-

ma, bo gdzie jest trzech lub wicej kandydatów, kreski za-

wsze rozstrzeli si mog. Przytoczono, e wadza wykonawcza
powinna mianowa Wodza, a nie wadza prawodawcza. Izby

nie bd mianoway Wodza jako wadza prawodawcza, ale

jako wadza majestatyczna, która zawsze przy Sejmie pozosta

musi. Rzd mianuje urzdników odpowiedzialnych; Wódz nie

jest odpowiedzialny...

«

— Gosy: »Jest odpowiedzialny, bo za dowiedzione uchy-

bienia pod sd wojenny moe by oddany !« —
»...Wódz nie jest odpowiedzialny, bo dotychczas nie masz

prawa o jego odpowiedzialnoci. A zatem nie jestem za no-

minowaniem Wodza przez Rzd Narodowy, tern bardziej, e
mamy dowody, i w kadej gazi Rzd mianowa po dwóch
Ministrów, a czyli ci odpowiedzieli woli Narodu ?«

JW. Starzyski: »W teraniejszym obecnym czasie zdaje

si, i nie chcemy pojmowa rewolucyi, mówi rewolucji, bo

dziaamy flegmatycznie. Gos publiczny, gos Narodu, gos woj-

ska odbija si w Izbie Poselskiej; wszyscy si zgadzaj, i
Skrzynecki robi uchybienia, ale nieszczciem wszystkie te

gosy uwaane byy za zapalone. Kiedy idzie o zmian Wodza,

zgadzam si z wnioskiem Komisyów, aeby Wódz przyszy

nie nalea do skadu Rzdu Narodowego, bo w tern jest cae

uchybienie. Któ komu ze wyrzuca moe, kolega koledze?

Lecz nie zgadzam si, aeby na przyszo Wódz Naczelny

mia by przez Rzd Narodowy mianowany; wojsko bowiem

ma zaufanie w caym Narodzie, który jest przez Sejm repre-

zentowany. Z tego powodu jestem za tern, aeby wybór Wo-
dza przez Izby poczone nastpi, jeeli chcemy, aeby ten

zaufanie Narodu i wojska posiada«.

JW. Posturzyski : »W naradach Komisyów sejmowych je-

dna tylko kwestya bya pooona, czyli wadza miano-
wania Wodza, dotd suca Sejmowi, ma by od-

dana Rzdowi Narodowemu? W Izbie Poselskiej przy-

bya druga kwestya, czyli, obok oddania tej wadzy Rzdowi
Narodowemu, ma suy Sejmowi na ten jeden raz

wyjtek? Ja mniemam, i ocenienie pierwszej kwestyi roz-

wie drug, bo dwie te kwestye razem affirmative rozwiza
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si nie dadz. Zastanowi si musz co do pierwszej kwesty;.

Pomijam wywód teoretyczny, dla jakich przyczyn wadzy wy-

konawczej zostawiony by w7inien wybór Naczelnego Wodza;

pomijam rozliczne przykady, a przystpuj do zastosowania

tych uwag- do naszego obecnego pooenia. Od kilku miesicy

nie mona zatai, i wszdzie byy narzekania na stagnacy.

na nieczynno, i uczulimy potrzeb zaradzenia temu. Wódz
mianowany przez Sejm nie móg by zmieniony, tylko przez

Sejm; inicyatywa suy Sejmowi; porozumienie si sto kilku-

dziesiciu trudniejsze jest, anieli porozumienie kilku lub kilku-

nastu; porozumienie to naprowadzao na t myl, e Wódz
Naczelny i Rzd Narodowy musz mie wane przyczyny, gdy

stagnacyi nie uznaj i nic nie czyni, e oni musz wiedzie

tajemnice dyplomatyczne, gdy nic nie mówi. Okolicznoci te

najbardziej przemawiaj, dlaczego wadzy wykonawczej mia-

nowanie i odwoanie Wodza Naczelnego zostawione by w inno,

bo ta, majc sobie wszystkie relacye udzielane, moe skutecznie

zaradzi i odpowiedzie oczekiwaniu Narodu. Te uwagi po-

wodoway Komisye, aeby mianowanie Wodza Naczelnego zo-

stawione byo Rzdowi Narodowemu, jako wadzy wykona-

wczej, do której si wszystkich czynnoci relacye odnosz.

Teraz co do drugiej kwesty i, czyli na ten jeden raz wybór

Wodza sposobem wyjtkowym ma pozosta przy Sejmie? Gdy-

bymy to uczynili, zniweczylibymy wszystkie powyej przy-

wiedzione pobudki, bobymy Rzdowi Narodowemu zostawili

mono skasowania tego jutro, co dzisiaj postanowimy. Pytam
si, czy taki sposób dziaania przystoi Izbom prawodawczym?
Powiadaj, e Wódz Naczelny, przez Sejm wybrany, bdzie
otoczony zaufaniem. Zgadzam si na to, lecz cóz to bdzie za

zaufanie, kiedy ten Wódz, dzi przez sto kilkadziesit osób

wybrany, jutro przez pi lub mniej osób zmieniony by moe?
Kwestya tylko jest jedna: albo cay projekt przyj, albo go

odrzuci; wyjtku przypuszcza nie moemy, bo ten cae prawo

niweczy «.

JW. Biernacki: »Do tylu argumentów przytoczonych za

projektem par dodam. JW. Wartski przytoczy niedogodnoci

z obierania Naczelnego Wodza przez Sejm dla tego wanego
powodu, e ycie jeneraów publicznie roztrzsane by nie

moe. Do tego argumentu ten dodam, e wybór powinien na-
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stpi prdko, skoro Naczelny Wódz oddalony zosta, a systema

prowadzenia wojny przez niego przyjte pokazao si nietrafne.

Deliberowa nad tak wan matery wówczas, kiedy opinia

na tak róne czci jest podzielona, jest niekorzystna, i przez

to Ojczyzna na szwank naraona by moe. Odmiana Wodza
byaby nastpia zaraz po batalii pod Ostrok, gdyby Rzd,
który ma atwo zasignicia wiadomoci bez naraenia taje-

mnicy, mia by zarazem mono zaradzenia zemu; wielu

bowiem Czonków czuo ze, czuo niebezpieczestwo, czuo
potrzeb zmiany Wodza, lecz nie chcc naraa i kompromi-

towa sprawy publicznej, dao tylko zwoania Rady wojennej.

Có std wynikno? Oto same pochway. Czonkowie Delega-

cyi nie chcieli wejrze w przeszo, nie chcieli si zainformo-

wa o teraniejszoci; nie mogli te obrachowa, jakie dalsze

std wynikn skutki. Zamiast tern wszystkiem si zaj, napi-

sali panegiryk, i ta sama Izba, która przed kilkunastu dniami

pochway dawaa, dzisiaj da zmiany. Co wicej, przeczy-

tawszy papiery przez Delegacy Komisyom komnnikowrane,

przekonaem si, e te opónienia s wielce szkodliwe, coby

byo nie nastpio, gdyby mianowanie Wodza od Rzdu byo
zaleao. Zgadzam si na to, e wojsko powinno by posuszne

i nie deliberowa, lecz drugiemu nie zapobiey si, dopóki

przy Sejmie zostawa bdzie wadza mianowania Wodza; cz-

sto liczne nastrcza si bd niedogodnoci. Nie podzielam

zdania Czonków, którzy utrzymuj, e niespokojnoci, jaka

w armii panuje, mona zaradzi jedynie, gdy Sejm Wodza
Naczelnego mianowa bdzie; ale mamy wiadomoci, e armia

nasza pokada take zaufanie w Rzdzie Narodowym i. kogo

tylko ten zanominuje, przez wojsko powaany bdzie«.

JW. Marszalek: »Gdy przedmiot zdaje si by dosy wy-

janiony, poddabym pod rozstrzygnienie nastpujc kwesty;

jeeliby si Izba na ni zgodzia, kwesty t uoybym w ogól-

nych wyrazach, aby ni nie przesdza tej, na której si ogó
prawa caego opiera. Kwestya ta byaby nastpujca: Kto jest

zdania, aby t ra Izby nominoway Wodza? Jeeliby mniej-

szo wniosek ten popara, przez to samo zasada, projektu

utrzyma si; jeeliby za wikszo, przez drug dopiero kwe-

sty rozstrzygnlibymy, czy na ten jeden raz tylko Izba za-
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chowuje dawne prawo nominowania Wodza, czyli i nadal ta-

kowe mie chce?«

JW. Nlemojowski : »Kwestya ta przesdzaaby decyzy Izb

poczonych, które poleciy Komisyom wygotowanie projektu.

Komisye usprawiedliwiy niedostateczno przedstawionego

projektu krótkoci czasu; rozumiem wic, i albo szczegóo-

wymi artykuami projekt ten przechodzi wypada, albo te
gosowa na ogó, a na zaprojektowan kwresty nigdy si zgo-

dzi nie mog«.
JW. Marszaek: »W obronie kwestyi mojej przytocz na-

stpujce uwagi: zapada wprawdzie decyzya Izb co do zmian

atrybucyi Wodza, ale nie powiedziano, jakie maj by te zmiany.

Równie moemy przedstawi Izbie Senatorskiej projekt ska-

dajcy si z trzech artykuów7

,
jak moemy go przedstawi

i w czterech, w razie gdyby Izba kwesty przezemnie zapro-

ponowan wikszoci przyja. Jeeli si albowiem kwestya

przezemnie pooona utrzyma, wypadnie tylko do projektu je-

den artyku wicej doda, a gdyby go Senat za zbyteczny

uzna, tobymy przy poczeniu si z Senatem jeszcze raz

rzecz t rozwayli. Objawiona róno zda kwesty da si
tylko rozwiza. Dabym inn, lecz zdaje mi si, e kada
inna przesdzaaby prawo; ta za, któr podaj, byLajmniej

go nie przesdza; jeeli si albowiem utrzyma, do projektu

przybdzie jeden artyku wicej; jeeli za nie, co podobno

wypadnie, projekt zostanie tak, jak jest przez Komisye uoony «.

JW. ^iemojowski: »Ja rozumiem, i waciwiejby byo art,

1 szy odda pod dyskusy, bo jeeli artyku ten przez wi-
kszo Izby poparty zostanie, kwestya przez JW. Marszaka
podana ju tern samem upada«.

JW. Marszaek: »Tym sposobem gdyby artyku ten nie

zosta poparty, to razem i zasada projektu tego odrzuconby
zostaa «.

JW. Woowski: »Nie jestem zdania, aby do tego projektu

osobny docza artyku, lecz wanie decydujc wzgldem
art. 1-szego, gdyby kwestya przez JW. Marszaka podana zna-

laza poparcie, bybym za tern, aby do art. 1-szego nastpujcy
dodatek by doczony: »na ten jednake raz sam Sejm
w miejsce jeneraa Skrzyneckiego wybierze in-

nego Wodza N ac z elnego«. Tym sposobem i jeneraina re-
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gua, i ekscepcya utrzymana bdzie. Idzie wic o to, czy artyku

ten ma si utrzyma, jak jest w projekcie, czy tez z tym do-

datkiem, i poniewa wanie spór jest w Izbie, ta kwestya po-

winna by rozstrzygnita«.

JW. Jasieski: »Rozunnem, e najlepiej byoby, gdyby JW.
Marszaek poda kwesty, czyli Izba zgadza si na zasad, a po

przyjciu zasady, aebymy projekt szczegóowymi artykuami

przechodzili«.

IW. Zwierkowski: »Naley wprzód rozstrzygn zasad,

czyli Sejmowi, czyli te Rzdowi Narodowemu suy ma prawo
nominowania Wodza Naczelnego? Gosy albowiem liczne, jako

to: JJWW. Wyka, Starzyskiego i innych, s za tern, aeby
wybór Wodza na zawsze przy Sejmie pozosta, bo tym spo-

sobem, gdybymy przystpili do rozbioru artykuów projektu,

wnioski tych kolegów byyby przesdzone^.

JW. Nakwaski: »Co do mnie, sdz, i byoby niestoso-

wnie wotowa na zasad, bo proponowany dodatek obalaby

zasad«.

JW. Kaczkowski: »Nie wiem, dlaczego Izba tak bardzo

pragnie mianowania Wodza, kiedy dowiadczenie pokazuje,

jak mao ma przywizania do swych elektów. Wybralimy
liberalny Rzd narodowy, a jednak chcielimy go obali. Czwar-

tego Wodza ju obieramy. Zyczyby naleao, abymy jeszcze

ajentów dyplomatycznych mianowali, bobymy ich cho raz

zmienili<(.

JW. Jeowicki : »Niech mi si godzi powtórzy, e roz-

strzygnienie kwestyi przez Marszaka podanej bdzie rozstrzy-

gnieniem caego projektu, i Rzd Narodowy, albo zupene
mie bdzie prawo, albo adnego«.

JW. Marszaek: »Stosownie do uczynionej propozycyi

przez JW. Woowskiego, poddaj nastpujc kwesty: Kto

popiera art. 1-szy bez zmiany tak, jak jest w projekcie, pow-
sta raczy«.

— Gosy: »Prosimy o odczytanie artykuu !« —
JW. Woowski czyta:

»Art. 1. Mianowanie Naczelnego Wodza i od-

woanie jego nalee ma odtd do atrybucyi Rzdu
Narodowego «.

»Dodatek za byby nastpujcy: »Na ten jednake
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raz sam Sejm w miejsce jeneraa Skrzyneckiego
wybierze innego Wodza Naczelnego«. Pozwoli mi

JW. Marszaek zrobi uwag, aby te dwa pytania, które podam
T

nastpnie oddane byy pod decyzy Izby. Pierwsze: czy Rzd,
czy Sejm mianowa bdzie Wodza Naczelnego? Nastpnie po

tern nastpi druga kwestya. Jeeli Rzd ma mianowa, na ten

artyku bdziemy wotowali«.

JW. Marszaek: »Wic kwestya pierwsza byaby taka: Kto

jest zdania, aeby w przyszoci Rzd Narodowy mianowa
Wodza Naczelnego ?«

JW. Posturzyski: »Mnie si zdaje, i trzeba uoy kwe-

sty, która by nie przesdzaa projektowi, a tak byaby: czy

jest potrzebn zmiana uchway z d. 24 stycznia ?«

— Gosy: »Ta ju zdecydowana!« —
JW. Jeowicki : »Podug mnie wszelka wtpliwo usunit

zostanie, gdy zaczniemy od zdecydowania tej kwesty i: kto si

zgadza na zasad tego projektu ?«

JW. Marszaek: »W pierwszym artykule jest zasada; kwe-

stya JW. Jeowickiego byaby zbyteczn; jednak poniewa
kilku Czonków daj tego pytania, poddaj go pod decyzy

Izby. Kto si zgadza na zasad tego prawa, pow-
sta raczy «.

— Gosy: »Prosimy o wotowanie imienne!« —
» Zapraszam na asesorów JJWW. Klimontowicza,

Plicht, Bielskiego i Kozowskiego. Kwestya jest

nastpujca: Kto jest za przyjciem zasady — affir-

mative, kto przeciwny — negative«.

Województwo Krakowskie. Posowie: JJWW. Wiktor u-
niewski negat. Micha Gostkowski negat.

Deputowani: JW. Jan Olrych Szaniecki affir.

Wr ojewództwo Sandomierskie. Posowie: JJWW. Antoni

Libiszewski negat. Hieronim Kochanowski negat. Konstanty widziski
negat. Gustaw hr. Maachowski negat.

Deputowani: JJWW. Fra. Chomentowski affir. Jan Pusztynika

affir. Ignacy eleski affir. Jan Posturzyski affir. Jan Gratkowski affir.

Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Bonawentura

Niemojowski affir. Marcin Radoski affir. Stan. Kaczkowski affir. Floryan

Suchecki affir. Kantorbery Tymowski affir. Wad. hr. Ostrowski affir. Ignacy

Morzkowski affir.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski affir. Antoni Rembowski
affir. Alojzy Biernacki affir. Ksawery Biedrzycki affir.
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Województwo Lubelskie. Posowie: JJWW. Kalikst Moro-

zewicz affir. Ignacy Bielski affir. Alojzy hr. Poletylo negat. Tomasz br.

Wyszyski negat.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch negat. Andrzej Mazurkie-

wicz affir.

Województwo Pockie. Posowie: JJWW. Jan Turski affir.

Maryan Cissowski affir. Konstanty Witkowski affir. Wincenty Chemi-
cki affir.

Deputowani: JJWW. Kajetan Kozowski affir. Klemens Witkow-
ski affir. Wojciech Chobrzyski negat.

Województwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Aleksander

Szymanowski affir. Konstanty Jezierski negat. Jan Rostworowski negat.

Szczepan winiarski affir. Jakób Okcki affir. Antoni Plichta affir. Fra.
Dbrowski affir. Ignacy Starzyski negat. Adam uszczewski affir. Fra.
Trzciski affir. Eugeni Subicki affir. Józef Modliski negat.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski affir. Dominik Krysiski

affir. Józef Brinken affir. Micha Piotrowski affir. Walenty Zwierkowski

affir. Ludwik Lutostaski affir. Fra. Woowski affir. Ksawery Czarnocki

negat. Augustyn Morzkowski affir. Wojciech Chodecki affir. Antoni Za-

wadzki negat. Walenty Zwa negat.

Województwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Feliks Markow-
ski affir. Ludwik Bieniecki negat. Fra. Zalewski negat. Wad. Zawadzki

negat. Ignacy Wyk negat. Józef hr. Maachowski negat. Teodor Jasie-

ski negat.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski affir. Feliks Gumow-
ski negat.

Województwo Augustowskie. Posowie: JJWW. Antoni

Bykowski negat. Jan Augustowski affir. Fra. Kisielnicki negat. Jan Flo-

ryanowicz affir.

Deputowani: JW. Jakób Klimontowicz affir.

Województwo Woyskie. Posowie: JW. Stan. hr. Wor-

cell affir.

Województwo Podolskie. Posowie: JJWW. Aleksander Jeo-

wicki affir. Amancyusz Zarczyski affir. Aleksander Bernatowicz affir. Hen-

ryk Nakwaski affir.

Województwo Kijowskie. Posowie: JJWW. Daniel Tcho-

rzewski negat. Jakób Malinowski affir. Józef Bohdan Zaleski affir.

Województwo Grodzieskie. Posowie: JJWW. Aleksander

Wielopolski negat. Karol Niemcewicz affir. Józef Kaszyc affir. Eugeniusz

Breza affir.

h Marszaek: »A zatem ogólna zasada przedsta-
wiona przez Komisye utrzymaa si wikszoci
58 a f f i r m a 1 i v e przeciwko 28 n e 2: a t i v e.

Przystpujemy teraz do szczegóowego r o z-
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bioru artykuów. Zapraszani JW. Woowskiego do odczy-

tania art. l-szego«.

JW. Woowski czyta:

» A r t. 1 . Mianowanie Naczelnego Wodza i o d w o-

anie jego nalee ma odtd doatrybucyi Rzdu
N a r o d o w e g o «

.

Artyku ten jest zasad caego prawa; zasada ju przez

Izb przyjt zostaa: idzie tylko teraz o to, czyli artyku ten

ma pozosta tak, jak przez Komisye jest podany, bez dodatku,

czyli te z tym dodatkiem: »N a ten jednake raz sam
Sejm w miejsce jeneraa Skrzyneckiego wybierze
innego W o d z a Naczelnej o er.

JW. Marszaek: »Przedmiot ten ju by dyskutowany, a za-

tem bez dyskusyi przystpimy do rozstrzygnienia nastpujcej

kwesty i : K t o j e s t za przyjciem art. I-go bez dodatk u,

powsta r a c z y«.

— Z n a c z n a w i k s z o powstaa. Kilka gosów:
»Prosimy o wotowanie imienne !« —

»Zapraszam J JW W. K 1 i m o n t o w i c z a, Kozo w-

skiego, Plicht i Bielskiego na asesorów. Kwestya na-

stpujca: Kto jest za redakcy Komisyów bez do-

datku — a f f i rm a t i v e. kto za dodatkiem — n e g a t i ve«.

Województwo Krakowskie. Posowie: JJWW. Wiktor u-
niewski negat. Micha Gostkowski negat.

Deputowani: JW. Jan ulrych Szaniecki affir.

Województwo Sandomierskie. Posowie: JJWW. Hiero-

nim Kochanowski negat. Konstanty Swidziski negat.

Deputowani: JJWW. Fra. Chomentowski affir. Jan Puszty-

nika affir. Ignacy eleski affir. Jan Posturzyski affir. Jan Gratkow-

ski affir.

Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Bonn wentura

Niemojowski affir. Marcin Radoski affir. Stan. Kaczkowski affir. Floryan

Suchecki affir. Wad. hr. Ostrowski affir. Ignacy Morzkowski affir.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski affir. Antoni Rembow-
ski affir. Alojzy Biernacki affir. Ksawery Biedrzycki affir.

Województwo Lubelskie. Posowie: JJWW. Kalikst Moro-

zewicz negat. Ignacy Bielski affir. Alojzy hr. Poletyo affir. Tomasz br.

Wyszyski negat

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch affir. Andrzej Mazurkie-

wicz affir.

Województwo Pockie. Posowie: JJWW. Maryan Cissowski

affir. Konstanty Witkowski affir. Wincenty Ohemicki affir.
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Deputowani: JJWW. Kajetan Kozowski negat. Klemens Witkow-

ski affir.

Województwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Konstanty

Jezierski negat. Jan Rostworowski negat. Szczepan winiarski negat.

[Jakób Okcki negat.] Antoni Plichta affir. Fra. Dbrowski affir. Ignacy

Starzyski negat. Adam uszczewski negat. Fra. Trzciski affir. Eugeni

Subicki affir.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski affir. Dominik Krysiski

affir. Józef Brinken negat. Micha Piotrowski affir. Walenty Zwierkowski

affir. Ludwik Lutostaski affir. Fra. Woowski negat. Ksawery Czarno-

cki negat. Augustyn Morzkowski affir. Wojciech Chodecki aftir. Antoni

Zawadzki negat. Walenty Zwa negat.

Województwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Feliks Markow-
ski affir. Wad. Zawadzki negat. Józef hr. Maachowski negat.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski negat. Feliks Gumow-
ski affir.

Województwo Augustowskie. Posowie: JJWW. Antoni By-

kowski negat. Józef hr. Starzeski affir. Jan Augustowski affir. Wincenty

Gawroski affir.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz affir. Józef Wiszniew-

ski affir.

Województwo Woyskie. Posowie: JW. Stan. hr. Wor-
cell affir.

Województwo Podolskie. Posowie: JJWW. Aleksander Jeo-

wicki affir. Aleksander Bernatowicz affir. Henryk Nakwaski affir.

Województwo Kijowskie. Posowie: JJWW. Daniel Tcho-

rzewski negat. Jakób Malinowski negat. [Józef] Bohdan Zaleski affir.

Województwo Grodzieskie. Posowie: JJWW. Aleksander

Wielopolski negat. Karol Niemcewicz affir. Józef Kaszyó affir. Eugeniusz

Breza affir.

Affirmative 50. Negative 25.

JW. Marszalek: »A zatem art. 1-szy niezmiennie
bez dodatku utrzyma si wikszoci 50 affirma-
tive przeciwko 25 negative. Zapraszam JW. Woow-
skiego do odczytania art. 2-go«.

JW. Woowski czyta: »Art. 2. Wódz Naczelny prze-

staje by czonkiem Rzdu Narodów ego «.

— Gosy: »Zgoda! Przyjmujemy go jednomylnie !« —
»Art. 3. Wszelkie inne atrybucye Wodza Na-

czelnego uchwa sejmow z d. 24 stycznia r. b.

objte zachowuj si w swej nienaruszonej mocy,
o ile przez niniejsz uchwa lub nastpne prawa
sejmowe zmienione nie zostan «.
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JW. Worcell: »Na dzisiejszem rannem posiedzeniu zadecy-

dowalimy znaczn wikszoci, e oznaczenie atrybucyi Wo-
dza Naczelnego ma nastpi po jego obraniu; teraz nie roz-

bieralimy adnych innych atrybucyi oprócz tej. czy ma by
czonkiem Rzdu Narodowego, lub nie. Jake mona odkada
na czas dalszy rozbiór tych atrybucyi, które teraz mogyby,
a nawet powinny by wyjanione? Uczynilimy wielki krok,

przyjmujc art. 1-szy, ale ten pierwszy artyku nie tyczy si

atrybucyi Wodza Naczelnego, tylko atrybucyi Rzdu Narodo-

wego i Sejmu. Jeeli postanowilimy przystpi do szczegóowego

rozbioru atrybucyi Wrodza Naczelnego, przystpmy zaraz, bo na

có mamy przedmiot ten odkada a do czasu, kiedy moe
zdanie Wodza bdzie miao ju wpyw, a moe nawet pewn
wag na nasz decyzy. Bdzie to czas deliberowa nad tern,

czy Wódz Naczelny ma mianowa oficerów a do stopnia

pukownika, kiedy on wszedszy w te atrybucye, jakie dotd
su teraniejszemu Wodzowi, moe ich zaraz po objciu do-

wództwa mianowa. Z przytoczonego zdania sprawy przez

Delegacy przekonalimy si, i Rada wojenna bya za tern,

aby zmniejszy atrybucye Wodza; niewiele to zajmie czasu,

jeelibymy si teraz zajli tym przedmiotem, zwaszcza, gdy

czonkowie tej Delegacyi mogliby nam potrzebnych objanie
udzieli«.

JW. Chemicki: »Popieram zdanie JW. Worcella, aebymy
teraz do rozbioru atrybucyi Naczelnego Wodza przystpili;

wpadlibymy bowiem w bardzo draliw matery, odkadajc
przedmiot ten do póniejszego czasu. Mnie si zdaje, i, kiedy

powicilimy czas. aeby ukoczy to nader wane dzieo,

wypada nam jeszcze dotkn waniejszych punktów i one za-

atwi. Zawieszenie broni jest daleko waniejszem, jak miano-

wanie pukowników; przy dyskusyi znajd si moe jeszcze

inne. równie wane. Jabym uwaa, ebymy koniecznie to

zastrzegli, e Wódz Naczelny nie moe bez zawiadomienia

Rzdu zawieszenia broni robi, e mu nie wolno odbiera

komend jeneraom, pukownikom, ale jeeli ich uzna winnymi,

powinien ich pod sd odda, poniewa dotd Wódz Naczelny

oddawa ich pod dyspozycy Komisyi wojny, co tylko pomna-

ao koszta bez adnego poytku dla kraju. yczybym przeto,

aby te niektóre zmiany zaraz uskutecznione zostay«.
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JW. Morawski: »Uchwaa Izb poczonych brzmi tak: »Gdyby
Delegacya zmian Wodza Naczelnego za potrzebn uznaa,

natenczas za porozumieniem si z Rad wojenn wT tym celu

zwoan zasignie jej zdania wzgldem zmian uchway z d. 24

stycznia r. b. wadz Wodza Naczelnego oznaczajcej i wzgl-
dem wyboru nowego Wodza zaufanie wojska posiadajcego «„

Wic nie chodzio tutaj tylko o zmian samych atrybucyi Wo-
dza Naczelnego, ale o zmian uchway. Projekt przezemnie

do Komisyów podany dotyka tych wszystkich punktów, lecz

e si skada z kilkunastu artykuów, a Komisye przewidy-

way, i w przejciu przez Izby wielkich dozna trudnoci i wie-

leby zabra czasu, podzieliy go na dwie czci: jedn cz
wprowadzaj dzisiaj, a drug za 2 lub 3 dni, kiedy te 60 go-

dzin min, w których mianowanie Wodza Naczelnogo nastpi
powinno«.

IW. ^orozew^cz: »Do przytoczonej u\Aagi JW. Moraw-
skiego dodaj, e Komisyami powodowao jeszcze i to prze-

konanie, ze o ile kontrola staa nad Wodzem Naczelnym b-
dzie w rku Rzdu Narodowego, o tyle te atrybucye mog
by rodkami dzielniejszymi do popierania sprawy ogólnej,

skoro Rzd Narodowy bdzie móg ten faszywy kierunek

w ródle samem zatamowa. Dzi ma si tylko zaradzi wska-

zanej potrzebie, która jest gwatown i jutro winna by zaspo-

kojona «.

JW. PlieraiOJOWSki : »Gdyby byo fizyczne pooenie takie,

iby Komisye mogy cay projekt wygotowa, susznieby na

zarzut zasuyy. Lecz zaczwszy o godzinie 4- tej odczytywanie

protokóów przez Delegacy zoonych, nie mogy wchodzi
w rozbiór, ani ich co do wszystkich punktów ograniczy. Ko-

misye przyniosy projekt, krótki, bo nie chciay nic niedosko-

naego przedstawi; troskliwo jednak nasza winna by zaspo-

kojona, i Wódz Naczelny wchodzi w wiksze stosunki z Rz-
dem, a zmian}?', które w tym projekcie dotknite nie byy,

przy wolnym czasie i rozwadze z wiksz dokadnoci mog
by zaprowadzane. Majc to przekonanie, i nam zaley duo
na dokadnem oznaczeniu atrybucyi Wodza, przeto poprze-

stamy na tych, które nam niezbdna potrzeba za najgwa-

towniejsze wskazaa«.
— Gosy: »Zgadzamy si!« —
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IW. Marszaek: »Kto popiera wniosek JW. Morawskiego

i Niemojowskiego, powsta raczy«.

— Wikszo powstaa. —
»Jeeli nikt przeciwko projektowi nie bdzie, bd go

uwaa jako przyjty jednomylnoci, i zaraz odesany zo-

stanie do Senatu, aby jutro móg by dyskutowany w Senacie«.

— Gosy: » Prosimy o imienne wotowanie!« —
»Zapraszam na asesorów JJWW. Klimontowicza,

Kozowskiego, P licht i Bielskiego. Kwestya: Kto
jest za przyjciem projektu — affirmative, kto mu
przeciwny — n e g a t i v e«.

Województwo Krakowskie. Posowie: JJWW. Wiktor u-
niewski negat. Micha Gostkowski negat.

Deputowani: JW. Jan Olrych Szaniecki affir.

Województwo Sandomierskie. Posowie: JJWW. Hieronim

Kochanowski negat. Konslanty widziski negat.

Deputowani: JJWW. Fra. Chomentowski affir. Jan Pusztynika

affir. Ignacy eleski affir. Jan Posturzyski affir. Jan Gratkowski affir.

Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Bonawentura Nie-

mojowski affir. Marcin Radoski affir. Stan. Kaczkowski affir. Floryan

Suchecki affir. Kantorbery Tymowski affir. Wiad. hr. Ostrowski affir. Ignacy

Morzkowski affir.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski affir. Antoni Rembow-
ski affir. Alojzy Biernacki affir. Ksawery Biedrzycki affir.

Województwo Lubelskie. Posowie: JJWW. Kali kst Moro-

zewicz affir. Ignacy Bielski affir. Alojzy hr. Poletyo negat,

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch affir. Andrzej Mazurkie-

wicz affir.

Województwo Pockie. Posowie: JJWW. Maryan Cissowski

affir. Konstanty Witkowski affir. Wincenty Chemicki affir.

Deputowani: JJWW. Kajetan. Kozowski affir. Klemens Witkow-
ski affir.

Województwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Konstanty
Jezierski negat. Jan Rostworowski negat. Szczepan winiarski affir. Jakób
Okcki affir. Antoni Plichta affir. Fra. Dbrowski affir. Ignacy Starzy-
ski negat. Adam uszczewski negat. Fra. Trzciski affir. Eugeni Su-
bicki affir.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski affir. Dominik Krysiski
affir. Józef Brinken affir. Micha Piotrowski affir. Walenty Zwierkowski
affir. Ludwik Lutostaski affir. Fra. Woowski affir. Augustyn Morzkow-
ski affir. Wojciech (Jhodecki affir. Antoni Zawadzki negat. Walenty
Zwa affir.

Województwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Feliks Markow-
ski affir. Wad. Zawadzki affir. Józef hr. Maachowski negat.
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Deputowani: J.TWW. Franciszek Obniski affir. Feliks Gumow-
ski affir.

Województwo Augustowskie. Posowie: Antoni Bykowski

affir. Józef hr. Starzeski affir. Jan Augustowski affir. Wincenty Gawro-
ski affir.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz affir. Józef Wiszniew-

ski affir.

Województwo Woyskie. Posowie: JW. Stan. hr. Wor-
cell affir.

Województwo Podolskie. Posowie: JJWW. Aleksander Je-

owicki affir. Aleksander Bernatowicz affir. Henryk Nakwaski affir.

Województwo Kijowskie. Posowie: JJWW. Daniel Tcho-

rzewski negat. Jakób Malinowski negat. Józef Bohdan Zaleski affir.

Województwo Grodzieskie. Posowie: JJWW. Aleksander

Wielopolski negat. Karol Niemcewicz affir. Józef Kaszyc affir. Eugeniusz

Breza affir.

Marszaek: »A zatem projekt wikszoci go-
sów 60 ai'firmative przeciwko 14 negative utrzy-

ma si. Mam honor prosi JJWW. Panów, abymy si jutro

o godzinie 9 zrana jako arbitrowie zebrali w Senacie, na

przypadek albowiem, gdyby projekt upad w Senacie, abymy
si zaraz poczy mogli z Senatem. Komisye za sejmowe

racz si zaj wykoczeniem drugiej czci projektu o atry-

bucyach Wodza Naczelnego«.

W. h r. Ostr(owski).

Posiedzenie Izb poczonych z d. 17 sierpnia

1831 roku.

Po zebraniu si Czonków Izb obu odczytane zostay listy

obecnoci, a naprzód lista Posów i Deputowanych 1
). Byli obe-

cnymi (69? 84?):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Wiktor

uniewski. [Teodor lski? Micha Gostkowski?].

*) W allegataeh znajdujemy dwie listy obecnoci, jedna z drug nie-

zgodne. Nazwiska nie figurujce w protokóle, a uwidocznione w jednej

z tych list, bierzemy w klamry. [P. W.].
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Deputowani: JW. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Libiszewski. [Hieronim Kochanowski]. Roman Sotyk. Konstanty wi-
dziski. [Gustaw hr. Maachowski?].

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Bonawen-
tura Niemojowski [Stanisaw Kaczkowski?]. [Floryan Suchecki?]. Kantor-

bery Tymowski. Wad. hr. Ostrowski.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Stan. hr. Miczyski.
Alojzy Biernacki. Józef Ziemiecki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Ignacy Bielski. [Alojzy hr. Poletyo?].

Deputowani: JW. Adam Fritsch.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski-

Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Wincenty Chemicki.

Deputowani: JJWW. Klemens Witkowski. [Ignacy Dembowski?
Wojciech Chobrzyski ?]

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. [Aleks.

Szymanowski? Konstanty Jezierski?]. Jan Rostworowski. [Szczepan wi-
niarski]. Jakób Okcki. Antoni Plichta. Fra. Dbrowski. Ignacy Starzy-
ski. Adam uszczewski. Fra. Trzciski. Józef Kretkowski. Józef Mo-
dliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Dominik Krysiski. Józef

Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Ludwik Lutostaski.

Fra. Woowski. [Ksawery Czarnocki ?J. Wojciech Chodecki. Antoni Za-

wadzki. Walenty Zwa.
Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW7

. Feliks

Markowski. [Ludwik Bieniecki?]. Wad. Zawadzki. Ignacy Wyk. [Józef

hr. Maachowski?]. Teodor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Feliks Gumowski. [Fra. Obniski?].

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki.

Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JW. Stan. hr.

Worcell.

Z Woj ewództwa P odolsk iego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Ksawery Sabbatyn. Aleksander Bernatowicz. Henryk Na-

kwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Daniel

Tchorzewski. Jakób Malinowski. Józef Bohdan Zaleski.

Z Województwa Grodzieskiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander margr. Wielopolski. Karol Niemcewicz. Józef Kaszyc. Eugeniusz

Breza.

Dyaryusz T. VI. 28
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Nadeszli póniej (6)

:

JJWW. Tyszkiewicz. Eugeni Subicki. August Morzkowski. Marcin

Radoski. Antoni Rembowski. Ignacy Morzkowski.

Byli obecnymi nastpujcy Senatorowie (22)

:

JO. Ks. Radziwi, P rezydujcy w Senacie.
Biskupi: JJWW. Pramowski, b. pocki. Dzicielski, b. lubelski.

Wojewodowie: JJWW. Wodzicki hr. Stan. Gliszczyski Antoni.

Wodziski Maciej. Ostrowski hr. Antoni. Nakwaski Fra. Sierakowski hr.

Kajetan. Mciski hr. Wojciech.

Kasztelanowie: JJWW. Bronikowski Adam. Potocki hr. Micha.

Lewiski Fra. Ksawery. Krasiski hr. Józef. Walchnowski Andrzej. W-
yk Fra. Maachowski hr. Ludwik. Ostrowski Wojciech. Olizar hr. Narcyz.

Wgrzecki Stan. empicki Ludwik. Niesioowski hr. Ksawery.

»Okolicznoci s nage, czas krótki, ani

jednej chwili na prónej wymowie traci nie mona. Nieprzy-

jaciel pod stolic, a moe i wewntrz stolicy czyhaj jego

stronnicy. Rozdranione namitnoci spowodoway krwawe
wypadki zeszej nocy, posuyy za dowód Rzdowi Narodo-

wemu, jak to sam w swej odezwie objawia, e Naród ju
w nim ufnoci nie pokada, i dlatego to Rzd Narodowy
w dniu wczorajszym zoy na rce JO. Ksicia Prezy-

dujcego w Senacie i na moje powierzone mu urzdo-
wanie w osnowie nastpujcej:

»Szanowny Senacie! Przewietna Izbo Posel-
ska! Podpisani czonkowie Rzdu Narodowego
powoani przez was, dostojni Reprezentanci Na-

rodu, do sprawowania tej wysokiej magistratury
s gboko przewiadczeni, e dopenili przyj-
tych obowizków z najcilejsz sumiennoci,
nie majc na celu tylko dobro publiczne i szcz-
cie kochanej naszej Ojczyzny. Stajemy wic przed

wami, poczone Izby sejmowe, z czystem sumie-
niem i niepokalane mi imion y, lecz przekonawszy
si z ostatnich wypadkó w o potrzebie zmiany osób
do Rzdu nalecych, skadamy nasze urzdy
w rce wadzy, która n a m j e nadaa, wadzy, w której

polegaudzielnoludu, w której odbijasi majestat
Narodu. Dla utrzymania biegu interesów zostaniemy
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w urzdowaniu a do zupenego nas uwolnienia
o którego dopraszamy si przyspieszenie. JO.
Ksi Adam Czartoryski. Prezes Rzdu Narodo-
wego przystpuje take do tego aktu, jak to o wiad-
czy w licie do jednego z czonków Rzdu Naro-
dowego pisanym.

Skadamy hod gboki naszego uszanowania.
W Warszawie d . 16 sierpnia 1831 r.

(pod p.) Wincenty Niemojowski, Teofil Moraw-
ski, Stanisaw Barzykowski, Joachim L e 1 e w e I «

.

» Po wróciwszy z obozu przystpuj do niniej-

szego aktu d. 17 sierpnia 1831 r. Warszawa.
(pod p.) A (d a m) Czartoryskie

Wskutku tego potrzeba najspieszniej przystpi do no-

wego wyboru Rzdu; moe take dobrzeby byo z tej samej

korzysta okolicznoci, aeby, dla zagrodzenia nadal krwa-

wym wypadkom, przez now kombinacj i nowym skadem
Rzdu zaprowadzi wicej sprystoci i wzbudzi zaufanie.

Wniosek w tej mierze zoony jest u Ksicia Prezydujcego
w Senaeie«.

JW. Morawski; »Mam zamiar zrobi uwag nad kilku so-

wami .IW. Marszaka. Sowa JW. Marszaka, który nie opi-

niuje, s zwykle sowami Izby. Zacz on od tego, e Rzd
straci zaufanie Izb. Prosz JW. Marszaka o odwoanie tego

wyraenia«.

JW. Marszaek: »Jee!ibym to powiedzia, odwoabym to

formalnie i odwouj. Lecz mam przekonanie, em tego nie

mówi. Zdaje mi si, em si tak wysowi: i krwawe wy-
padki ostatniej nocy spowodoway Rzd do sdzenia, e sl

ci zaufanie Narodu i e poczuwajc si do tego, jak to w swej

odezwie objawia, skada swoje urzdowaniem
Gosy: »Tak! tak!«

JW. Kasztele Olizar odczyta wniosek zoony u JO. Ksi-
cia Prezydujcego w Senacie. [Niema w allegatach].

JW. Marszalek: »Nim przystpimy do rozbioru tego wnio-

sku, prawo chce, aby poprzednio przez Komisye by rozwa-

ony. Moe przewietne Izby zgodz si na to, aby na chwil
Komisye oddaliy si do sali konferencyonalnej Senatu, roze-

28*
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bray ten projekt i zaraz wróciy Izbom da o tem raport. Kto

popiera mój wniosek, raczy powsta«.

Prawie jednomylno powstaa.
JW. Woowski: »Jeeli okolicznoci s przewane, nie dajmy

przykadu, ebymy formom ubliali, bo wielka na nas ciy
odpowiedzialno. Nie rozejdmy si std, a Komisye rozwi
ten wniosek, lecz niech projekt wprzód do Izby Poselskiej,

a potem do Senatu bdzie wprowadzony; odtd za obradowa
bdziemy w poczeniu podug- projektu«.

JW. Marszaek: »Upowania nas uchwaa sejmowa z d. 26

lutego r. b. e, gdy komplet jest niezupeny, obradowa mo-

emy w Izbach poczonych, i wtenczas uchway w ten sposób

zapade s prawomocne; brak za jest dwóch Czonków do kom-

pletu Izby Poselskiej «.

J W. Komisarze oddalili si dla rozwaania
odczytanego wniosku, a sesy na krótki czasza-
solwowano.

Po powrocie komisarzy, przed zdaniem jednak Izbom ra-

portu o naradach Komisyów, IW. Marszaek przedstawi po-
czonym Izbom nowo wybranych Reprezentantów
ziem litewskich, a przez Senat zatwierdzonych 1

),

i w te przemówi sowa:

J
) Odnone akta w allegatach zawieraj:

a) Przystpienie obywateli Województwa Biaosto-
stockiego z 11 Sierpnia 1831 r.

:

» Obywatele Województwa Biaostockiego zgromadzeni na dniu dzi-

siejszym w stolicy Królestwa Polskiego przejci najczystsz mioci Oj-

czyzny i swobód narodowych przystpujemy do wielkiego dziea powstania

Polski, którego pierwszym hasem bya pamitna noc 29 listopada; wielki

i jedyny cel oswobodzenia caej Polski z pod przemocy moskiewskiej

przyczenie wszystkich oderwanych prowincji, które przed rokiem 1772

skaday Królestwo Polskie, a dzi jcz pod haniebnym jarzmem sarao-

dziercy Moskiewskiego, cel ten obieramy za wyczny, do którego wszyscy

prawie Polacy dy powinni, a który i my niej podpisani w imieniu

wszystkich obywateli prowincyi Biaostockiej za najwitszy uznajemy

i zmierza do niego wszystkimi siami postanowilimy. Honor narodowy

droej nad ycie cenic, owiadczamy uroczycie przed caym wiatem,

przed obecnemi i przyszemi pokoleniami, e zarówno ze wszystkiemi pra-

wemi Polakami mier nad haniebn niewol przenoszc, chcemy do grobu

ponie nieskazitelne uczucia nasze, i najszczersze chci, e ycie i zdro-
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»Nim do rozbioru projektu przystpimy, niech mi wolno

bdzie nowo wybranych Reprezentantów z Województw Ba-

wie nasze powicamy dla uratowania witej sprawy narodowej dla

sprawy niepodlegoci i wolnoci Polski: (Niech yje wolna i niepodlega

Polska).

Niniejszy akt uroczysty dobrowolny wasnemi rkami podpisujemy.

Dziao si w Warszawie dnia 11 Mca sierpnia. Tysic omset trzy-

dziestego pierwszego roku. Andrzej Karwowski — Starostwo Narewskie

i Zubowa w P. Bielskim — b. General, Marszalek Wojewóctwa Biaosto-

ckiego. Adolf Starzeski z dóbr Strabli pow. Bielskiego. Franciszek Mil-

kowski. Majtek...?... pow. Drohicki. Aleksander Bartochowski z Majtku
Topczewa powiatu Bielskiego. Hieronim Drewnowski. Majtek lcdzianów
Pow. Drohicki. Hieronim Bartochowski z Majtku Topczewa powiatu Biel-

skiego. Aleksander Rogowski. Dom z grunt, na Dubiczach Ptu Bielskiego.

Kazimierz Aleksandrowicz mam dom w Zabociu p. Biaost. Micha Lenar-

towicz mam dom w Zabociu p. Biaost. Engelbert Kozowski grunta na
miecie Bielsku, a w Lubelskiem wspódziedziczny majtek Poniatowa,

Kraczewice . . . Stanisaw Houwalt z folwarku Mieliszki w p. Biaostockim.

Aleksander Wilczewski z majtku Topczew Pow. Bielskiego. Antoni a-
zowski z majtku azów«.

b) Akt wyboru zpowiatów: Bielskiego i Biaostockiego:
»Dziao si w miecie stoecznem Warszawie w domu Ratusz Gó-

wny zwanym przy ulicy Senatorskiej dnia jedynastego sierpnia tysic

omset trzydziestego pierwszego roku.

Protokó Obrad zebranych na sejmiki obywateli z Województwa Bia-

ostockiego jako prowincyi oderwanej od Polski przez Rosy a dzi majcej
prawo wraz z innemi obierania reprezentantów na Sejm, a to z mocy
ustawy sejmowej organicznej o reprezentacyi Narodowej dla prowincyi

Litwy, Woynia, Podola i Ukrainy pod dat 19 maja b. r. zapadej w na-

stpujcym porzdku sporzdzonym zosta.

Zebrani w dniu powyej w akcie wyraonym obywatele z Woje-
wództwa Biaostockiego do sali Ratuszowej w miecie Warszawie majc
upowanienie Rzdu Narodowego pod dat 7 sierpnia b. r. Nr. 8522 wzgl-
dnie monoci odbj^cia sejmików w stolicy przez obywateli, których los

wojny w obronie Ojczyzny na t z orem w rku sprowadzi ziemi,

czujc wano powoania swego i chcc mie wraz z innemi prowin-

cyami Reprezentantów swoich na Sejmie, lubo wybór takowych w waci-
wych powiatach podug brzmienia samego prawa nastpi powinien,

kiedy jednak niedocige wyroki Opatrznoci nie dozwoliy im w poród
braci swych i siedzib obradowa dla zalanych nieprzyjacielem tamtejszych

prowincyi. W takim wic przypadku, majc na uwadze dobro wspóoby-
wateli i jedyn dno wywalczenia swej niepodlegoci i narodowych
swobód. Przystpili najprzód do obrania z pomidzy siebie Marszaka prze-

wodniczy majcego obradom; jako jednomylnoci gosów wybranym
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ostockiego, Wileskiego i Miskiego przewietnym Izbom
przedstawi. Jak rozkosz przejci bylimy, przyjmujc do

zosta na prez} dujcego JW. Andrzej Karwowski b. genera wojsk Pol-

skich. Szanowny ten weteran zajwszy waciwe mu miejsce zawezwa
zgromadzonych Obywateli do sporzdzenia i podpisania aktu przystpienia

do rewolucyi narodowej, który to akt jednomylnie przyjty podpisanym
zosta przez wszystkich obywateli z Województwa Biaostockiego tu przy-

tomnych, w dwuch egzemplarzach; nastpnie wykonan zostaa przysiga
na wierno Ojczynie i Narodowi podug roty ustaw sejmow z dnia

8 lutego b. r. przepisanej.

Po czem Marszaek prezydujcy zawezwa na asesorów WW. Sta-

nisawa Houwalta i Engelberta Kozowskiego, na sekretarza za sejmiku

W. Franciszka Mikowskiego, którzy przystpiwszy do oczyszczenia listy

obywateli prawo gosowania majcych objawili, i liczba tych jest trzy-

nastu, jakkolwiek iloó ta obywateli szlachty jest ma, zwaywszy jednak

okolicznoci, i los wojny wielu bardzo walczcych o dobro ojczyzny

w róne rozpierzchn strony, Marszaek przeto zawezwa obecnych do

podania kandydatów na dwóch przynajmniej posów, któremi kandyda-
tami zostali: Józef hrabia Potocki, Jan Karwowski, Engelbert Kozowski,
Prot Lelewel. Wszyscy majcy prawem organicznem o Reprezentacyi Na-
rodowej w art. 4 ustawy sejmowej z d. 19 maja 1831 roku przepisane

wasnoci. Po sporzdzeniu kartek i rozdaniu takowych, jako te zoo-
nych na powrót podug listy imiennej sekretnych kresek okazao si za

otwarciem onych, i podani kandydaci mieli za sob gosów. Józef hr.

Potocki 8. Jan Karwowski 10. Engelbert Kozowski 6. Prot Lelewel 2.

A zatem wikszoci obranymi zostali na posów: Z powiatu Bielskiego

Józef hr. Potocki. Z powiatu Biaostockiego Jan Karwowski, których pre-

zydujcy Marszaek za wybranych ogosiwszy, przedstawi pokrótce, jak

wielki przyjmuj na siebie obowizek stawania w obronie swoich wspóbraci,

nie z orem w rku, lecz z uczuciem nieugitym adn przemoc oswo-

bodzenia si narodowego z pod jarzma cikiej niewoli, w której jeszcze

dotd pozostaj bracia nasi, a którzy póniej niezaniedbaj zoy szczere

podzikowanie za wszystko, w czym do ulepszenia ich bytu wybrani re-

prezentanci godnie swemu powoaniu przyo si. Nakoniec Marszalek

stosownie do art. 63 statutu organicznego o reprezentacyi Narodowrej wy-
branym wikszoci gosów Posom wyda zawiadczenia o ich wyborze
przez siebie i sekretarza podpisane. I na tern protokó niniejszych obrad

w dwóch egzemplarzach spisany ukoczywszy Sejmik za rozwizany
ogosi. Marszaek Sejmiku Województwa Biaostockiego Andrzej Karwow-
ski b. Genera. Asesor sejmiku Engelbert Kozowski. Asesor sejmiku Sta-

nisaw Houwalt. Franciszek Mikowski sekretarz sejmiku.

c) Zezwolenie Rzdu Narodowego na kandydatur Kar-
wowskiego.

Nr. 8680. W Warszawie, dnia 10 Mca sierpnia 1831.
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grona naszego Reprezentantów ziem litewskich, ju to wyra-

zilimy na ostatniem posiedzeniu Izby Poselskiej. Teraz dla

»llzd Narodowy.

W przychyleniu si do przedstawionej sobie przez Komisy Rz-
dow Wojny na dniu dzisiejszym, Nr. 47, 307 proby pana porucznika

Jana Karwowskiego o pozwolenie starania si o godno Reprezentanta

na Sejm z obwodu Biaostockiego. Rzd udziela niniejszem temu panu
porucznikowi Karwowskiemu dane przez niego pozwolenie.

Za prezesa Rzdu Morawski. Radca Sekretarz jeneralny Rzdu
A. Plichta.

Do Komisyi Rzdowej Wojny «.

d) Sprawozdanie z rozpoznania pro to kuo w sejmiku
Województwa Biaostockiego z powi atów Bielskiego i Bia-
ostockiego.

»Obywatele Województw Wileskiego, Grodzieskiego, Miskiego
i Biaostockiego udali si do Rzdu Narodowego z prob o wyznaczenie
im miejsca obrad i Marszaka, otrzymali od Rzdu pod d. 7 sierpnia r. b.

odpowied pochwalajc w wymownych wyrazach ich powicenie si dla

kraju, z reszt równie jak dla Województw Ruskich zostawiajc ich woli

wybór miejsca i Marszaka.

Po odebraniu której zebrali si w Ratuszu na dniu 11 sierpnia r. b.

i akt przystpienia do Rewolucyi zdziaali i podpisali i ten do protokou
jest zaczony.

Poczem pod prezydency jeneraa Karwowskiego, jako Marszalka

wybranego, spisali list obywateli prawo gosowania majcych, których

byo 13. Z pomidzy tych wybrali 4-ch kandydatów na 2-ch posów i roz-

poznali kwalifikacye tyche stosownie do art. 4-go ustawy Sejmowej
z dnia 19 maja r. b., które jak protokó wyraa dostatecznemi si okazay.

Nastpnie przez sekretne wotowanie wybrali Józefa Hr. Potockiego

Posem z powiatu Bielskiego i Jana Karwowskiego Posem z Powiatu Bia-

ostockiego, który bdc porucznikiem w wojsku, zoy pozwolenie sta-

rania si o ten urzd «.

e) Przystpienie obywateli Woj. Wileskiego do powsta-
nia z 9 Sierpnia 1831.

»My zgromadzeni Obywatele z Województwa Wileskiego na obra-

nie Reprezentantów do Izby Poselskiej owiadczamy przystpienie nasze

do aktu powstania Narodowego przez Izby poczone postanowionego
w dniu 25 stycznia 1831 roku, oraz wedug roty nastpujcej uchwalonej

przez Izby poczone w dniu 8 lutego 1831 roku przysig skadamy.
»Przysigam na wierno Ojczynie i Narodowi Polskiemu w Sejmie

reprezentowanemu, przysigam nie uznawa adnych wadz jak tylko te,

które Sejm ustanowi, lub jeszcze ustanowi. Przysigam popiera wszel-
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krótkoci chwil niech mi wolno bdzie w kilku tylko wyra-

zach ponowi te same uczucia, które ju wtenczas owiad-

kiemi silami spraw powstania Narodowego, ku ustaleniu bytu wolnoci
i niepodlegoci Narodu Polskiego«.

1831 roku, sierpnia 9 d. Warszawa. Wincenty Bortkiewicz z Powiatu
Zawilejskiego. Józef Hrabia Kossakowski owczy Lit. z Wileskiego. Jan

Plater z Zawilejskiego. Kazimierz Wilczyski z Wikomierskiego. Ignacy
Klukowski z Oszmiaskiego. Micha Korzeniowski z Upitskiego. Józef Zien-

kowicz z Zawil. Oszm. i Wile. Billewicz Franciszek (z) Wikomierskiego.

Woynicki Micha z Wikom. Moeyko Joachim z Zawilejskiego. Grochowski
Wincenty z Zawilejskiego. Jankowski Konstanty zWikomierskiego. Adam Ko-

ysko z Powiatu Wikomierskiego. Tadeusz...? z powiatu Oszmiaskiego.
Mateusz ? z powiatu Trockiego. Podbereski Fortunat z Bra[s]awskiego.

Szuniewicz Napoleon z Oszmiaskiego. Lenartowicz Micha z Wilna. Wincenty

Tomkiewicz z powiatu Wileskiego. Micha Monkiewicz z powiatu Trockiego.

Kazimierz Krzeczkowski z powiatu Trockiego. Józef ? z Trockiego.

Stanisaw Ossowski z powiatu Trockiego. Jerzy Rondomoski z Trockiego.

Jaboski Kajetan z Upitskiego. Adam Zapastnik z Wikomierskiego, Wi-

leskiego. Kondratowicz Zenon z powiatu Kowieskiego. Obakiewicz Micha
z Wikomierskiego. Józef Juszkiewicz z powiatu Kowieskiego. Strawiski

Edward z powiatu Trockiego. Pietkiewicz Ludwik z powiatu Wikomier-
skiego. Polkowski Nikodem z powiatu Zawilejskiego. Wincenty Matuszewicz

z Trockiego. Szylling Jan z powiatu Wikomierskiego. Ignacy Graf Moll

Deputat byy Litewski. Wincenty Juchniewicz powiatu Oszmiaskiego.

Antoni Starzyski z powiatu Kowieskiego. Wincenty Kuczyski z po-

wiatu Oszmiaskiego. Wincenty Tymiski z powiatu Rosieskiego. Jan

Korwin Piotrowski z powiatu Wikomierskiego. Józef Boryssewicz z po-

wiatu Upitskiego. Cezar wicicki z powiatu Wileskiego. Ziemacki Micha
z Oszmiaskiego. Lisiecki Micha z Wikomierskiego Zygmunt Narucki

? Antoni Przeciszewski obywatel powiatu Upitskiego. Józef Po-

hoski obywatel powiatu Wikomierskiego. Kazimierz Fiedorowicz z powiatu

Trockiego. Alfons Potrykowsk i z powiatu Trockiego. Jaszewski Ignacy z Wi-
komierskiego. Grotkowski Jan z p. Wikomierskiego. Ferdynand Sawicki

z powiatu Szawelskiego. Micha Mickiewicz z powiatu Upitskiego Aleksan-

der Augustowski Upitskiego. Józef Selens z Upitskiego. Kasper Kucewicz

z Trockiego. Dominik Gozdowski z Upitskiego. Józef, ? z powiatu

Upitskiego. Adam Wasilewski z Trockiego. Dyoniz}' Kisielewski z Wiko-
mierskiego. Hipolit Mossondowicz z Kowieskiego. Józef ?.... powiatu

Upitskiego. Skrzydlewski Tadeusz z Oszmiaskiego. Krzeczkowski Dominik

z Wikomierskiego. Kwinta Adolf powiatu Brasawskiego. Kwinta Mieczy-

saw Brasawskiego. Pietraszewski Baltazar z Upitskiego. Rafa Ludkiewicz

z Wileskiego. Antoni Raczkowski powiatu Upickiego. Jaboski Teotil

Upitskiego. Januszkiewicz Albin z Wileskiego. Namiieki Józef powiatu

Brasawskiego. Józef ? Kowieskiego. Grzegorz Stasiewicz z Kowie-
skiego ? Zawadzki z Wikomierskiego. Ludwik Krzeczkowski z Wiko-
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czyem; to tylko dodam, e jeeli dzi wiksze si zdaje by
niebezpieczestwo Ojczyzny, tern wikszy zaszczyt spywa na

mierskiego. Lenartowicz Kajetan z Oszmiaskiego ? Piotr z Upitskiego.

Józef ?— z powiatu Upitskiego. Plater Cezary z powiatu Wikomierskiego.

Szylaski Wawrzyniec powiatu Wilkomierskiego. Kauffman Karol z Wi-
komierskiego. Medeksza Feliks z Kowieskiego. Szacfaier Franciszek

z Wileskiego. Niemianowicz Ludwik z Zawilejskiego. Switorzecki Ludwik
powiatu Oszmiaskiego. Umiat ?. ... Wincenty powiatu Rosieskiego.

Gsecki Julian Oszmiaskiego ? Pawe z powiatu Wileskiego. ZSzawel
Matuszewicz Julian. Krzeczkowski Feliks z Wilkomierskiego. Sokoowski
Franciszek z powiatu Trockiego. Dbrowa Leopold z powiatu Wilko-

mierskiego. Rewieski Kazimierz z powiatu Trockiego. Zacharowicz Ka-

jetan pow Trockiego. Biernacki Kazimierz kapitan puku 3. Plater Wa-
dysaw powiatu Wikomierskiego. Zawisza Leon z Upitskiego. Romuald
Giedroy powiatu Bra(s)awskiego. Stanisaw Obrocki z Wileskiego. Zelnio

Kazimierz. Namlicki Mateusz (pow.) Szawelski. Z powiatu Trockiego Bernard

Plyskowski. Kaczyski Tadeusz powiatu Wileskiego. Mikoaj Narmien-

towicz Wikomierskiego. Floryan ukowski z Wileskiego...?... Robert po-

wiatu Trockiego. Tadeusz Piotrowicz powiatu Trockiego. Bieliski Wa-
lery — Wileskiego. Tomaszewicz Leon Porucznik z Trockiego. Wincenty

Bukowski z powiatu Upitskiego. Józef Aleksandrowicz z powiatu Brasaw-
skiego. Edmund Korabiewicz z powiatu Upitskiego. Marcelli Proniewski

z powiatu Telszewskiego. Adolf Ksie Giedroy z Wileskiego. Jarosz

Pomarnacki z powiatu Wikomierskiego. Zambrzycki Ludwik z powiatu

Wileskiego. Kazimierz Rodziewicz powiatu Wileskiego. Felicyan Hoko
powiatu Zawilejskiego. Witkowski Józef z Trockiego. Kajetan Szpikowski

z Wileskiego. Rudolf Kwinta z Brasawskiego. Leonard Jakubowski z Ro-

sieskiego. Lewoszewicz Andrzej Wikomierskiego. Weyssenhoff Lucyan

p. Wilkomierski. Stradomski Apolinary z Kowieskiego. Dydziski Jakób

z powiatu Trockiego. Adam Kiersnowski powiatu Zawilejskiego. Adam
ukowski z powiatu Upitskiego. Adam Eydrygiewicz z powiatu Upitskiego.

Romuald Wierciski z powiatu Wileskiego. Leonard Peliski — powiatu

Upitskiego. Czerniewski Antoni z Trockiego. Jan ....?.... z Upitskiego. Kon-

stanty Granicki z Upickiego.

W Warszawie na obradach Województwa Wileskiego przy wybraniu

z tego Województwa na Sejm Królestwa Polskiego Reprezentantów wa-
snorczne podpisy sto trzydziestu piciu obywateli konotuj si. 1831 Mie-

sica Sierpnia 10-go dnia.

Wincenty Bortkiewicz. Józef Hrabia Kossakowski owczy W. R. L.

Jan Plater. Sekretarz Sejmiku Kazimierz Wilczyski Doktor Medycyny«.

f) Akt wyboru z szeciu powiatów Woj. Wileskiego.
»l'rotokó Sejmiku Województwa Wileskiego. Dziao si w Warszawie

na sali Ratuszowej 1831 roku sierpnia 8 dnia. Sesya tego dnia.

Obywatele Województwa Wileskiego zgromadzeni w stolicy, dajc
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tych, którzy w obecnych chwilach chc by uczestnikami na-

rad naszych i wybieraj t wanie por, aby czy si z nami,

mie udzia w obradach Reprezentantów Narodu postanowili wybra tym-

czasowo z pomidzy siebie z caego Województwa szeciu posów na Sejm;

i w tym celu po otrzymaniu pozwolenia od Rzdu Narodowego i zebraniu

si w Ratuszu ogosili sejmik wojewódzki. Obrany Marszakiem sejmiku

jednomylnie JW. Bortkiewicz Wincenty byy Marszaek powiatu Zawilej-

skiego; stosujc si do uchway Sejmowej w dniu 19 maja 1831 roku we-

zwa na asesorów JJWW. Kossakowskiego Józefa owczego Wielkiego

W. X. Litewskiego i Platera Jana b. prezesa 1° departamentu gubernii

Witebskiej — oraz na sekretarza sejmiku Wilczyskiego Kazimierza doktora

medycyny. Nastpnie Marszaek sejmiku otworzy list elektorów; po któ-

rej ukoczeniu wezwani zostali kandydaci do poselstwa i tych podanych

zostao 24-ch. Dla spónionej za por}' i obowizku suby wojennej wielu

obywateli, na powszechne danie sesy salwowano na dzie 9 sierpnia

Wincenty Bortkiewicz. Józef Hrabia Kossakowski, owczy W. W. X. L.

Censor. Jan Plater, asesor. Kazimierz Wilczyski sekretarz sejmiku«.

»Sesya dnia 9 sierpnia 1831 roku. Stosujc si do uchway Sejmowej

Marszaek sejmiku wezwa obywateli do zoenia przysigi wedug roty

uchwalonej przez Izby poczone w dniu 8 lutego 1831 r. i przystpienia

do aktu powstania ustanowionego take przez Izby poczone w dniu

25 stycznia 1831 r., a to przez zgodzenie si ustne i stwierdzenie podpi-

sami wasnorcznemi we dwuch egzemplarzach. Gdy za wielu obywrateli

dao, aeby obierajcy udowodnili posiadanie wasnoci ziemskich lub

kollokacyi, Marszalek Sejmiku da, aeby kady podpisujcy akt pow-

stania przekona wiadectwem kilku obywateli, i rzeczywicie rzeczone

formalnoci ma za sob. Po dopenieniu czego szeciu obywateli prosili

Marszaka o wykrelenie siebie z listy kandydatów, co te dopenionem
zostao; poczem z tyche powodów co i dnia wczorajszego sesya salwo-

wan zostaa na dzie nastpny na godzin 8 zrana.

Wincenty Bortkiewicz. Józef Hrabia Kossakowski owczy W. W. X. L.

Censor. Jan Plater, asesor. Kazimierz Wilczyski Sekretarz Sejmiku«.

»Sesya dnia 10 sierpnia 1831 r. Po ukoczeniu aktu przystpienia do

powstania i zoeniu przysigi wedug form w uprzednich sesyach wzmienio-

nych, Marszaek zaleci przeczyta raz jeszcze list kandydatów przeciw

którym gdy adne zarzuty nie powstay i po nakazaniu nienalecym do

sejmiku osobom ustpienia przystpiono do wotowania. Elektorów przy-

tomnych byo 126, po rozpisaniu wic karteczek Marszaek je rozda do

podkrelenia szeciu Reprezentantów. Co gdy ukoczonem zostao zebrane

wota okazay si w liczbie 121; jedno zostao zatracone, a cztery jako

niewane odrzucono. Nastpnie wezwani zostali do zapisywania gosów
JJWW. major Bielewicz Franciszek, major Zapastnik Adam, Jan Plater,

asesor sejmiku i sekretarz Wilczyski. Marszaek za pilnie rozwa:>.ywrszy

kad kartk, ogasza imiona tych, którzy podkreleni zostali. Po uko-
czeniu spisów pokazao si, e omnastu kandydatów podanych mieli
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stawa w obronie Ojczyzny i zaprzysige miao z nami

i wolno i niepodlego.

liczb wotów nastpn. Obywatele: Przeciszewski Antoni 85. Koysko
Adam 78. Plater Cezary 72. Zienkowicz Józef 59. Pietkiewicz Ludwik 59.

Grotkowski Jan 47. Zambrzycki Ludwik 47. Plater Jan 42. Prozor Mau-

rycy 46. Matuszewicz Wincenty 43. Klukowski Ignacy 39. Augustowski

Aleksander 33. Pietkiewicz Waleryan HO. Strawiski Edward 26. Kossa-

kowski Józef 16. Gródecki Cyrylli 11. Kossowski Fortunat 8. Ujazdowski

Tomasz 1.

Po sprawdzeniu spisu gosów Marszalek sejmiku szeciu nastpnych
obywateli jako majcych wikszo kresek ogosi Posami : JJWW. Przeci-

szewskiego Antoniego majora wojsk polskich dziedzica dóbr Gruzdziszck,

Rachowa i Skandwila z powiatu Rosieskiego. Koyskiego Adama poru-

cznika wojsk polskich dziedzica dóbr Pelisze z powiatu Upitskiego. Piatera

Cezarego kapitana wojsk polskich dziedzica dóbr Bortkuszek z powiatu

Wileskiego. Zienkowicza Józefa porucznika wojsk polskich dziedzica dóbr

Równopola z powiatu Oszmiaskiego. Pietkiewicza Ludwika podoficera

artyleryi wojsk polskich dziedzica dóbr Abela z powiatu Wilkomierskiego.

Zambrzyckiego Ludwika z powiatu Brasawskiego dziedzica dóbr Solenniki

w powiecie Wileskim.

Po ogoszeniu Reprezentantów tymczasowych wybranych z Woje-

wództwa Wileskiego, Marszaek sejmiku w krótkich lecz patriotycznych

sowach poegna obywateli i zakoczy obrady sejmikowe. Wincenty
Bortkiewicz. Józef Hrabia Kossakowski owczy W. W. X. L. Censor. Jan

Hater, asesor. Kazimierz Wilczyski sekretarz sejmiku«.

»Dzialo si w Warszawie 1831 sierpnia 12 dnia.

»Marszaek sejmiku Województwa Wileskiego po zakoczonej elekcyi

na szeciu posów tymczasowych za pozwoleniem Rzdu Narodowego

.zwoanej ; ma honor przesa Janie Wielmonemu Prezydujcemu w Se-

nacie protokó Sejmiku wraz z aktem zoenia przysigi i przystpienia

do aktu powstania Narodowego przez elektorów.

Wincenty Bortkiewicz «.

g) Relacya protokou Województwa Wileskiego z po-

wiatów: Rosieskiego, Upitskiego, Wileskiego, Oszmia-
skiego, Wilkomierskiego, (i B r a s aw s k i e g o).

»Obywatele tego Województwa na powyej zloonem pozwoleniu

Rzdu zasadzajc si zebrali si w Ratuszu d. 8, 9 i 10 sierpnia rb. i wy-

brawszy Marszakiem JVV. Wincentego Bortkiewicza byego Marszalka

powiatu Zawilejskiego, tudzie asesorów i sekretarza sporzdzili najprzód

akt przystpienia do powstania. Nastpnie utworzyli list obywateli prawo

gosowania majcych w liczbie 126 i jak si z protokou okazuje wcho-

dzili skrupulatnie w rozpoznanie kwalifikacyi kandydatów.

Wybrali nastpnie 18 tu kandydatów na 6-ciu wybra si majcych
Reprezentantów; poczem przez sekretne kreski ogosili Posami: 1° Anto-
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Senat zatwierdzi nastpujce \vybory«.

JW. Zwierkowski w zastpstwie JW. Sekretarza odczyta

niego Przeciszewskiego z ptu Rosieskiego 2° Adama Koysk z ptu Upit-

skiego. 3° Cezarego Platera z ptu Wileskiego. 4° Józefa Zienkiewicza (sic)

z ptu Oszmiaskiego. 5° Ludwika Pietkiewicza z ptu Wikomierskiego.

6° Ludwika Zambrzyckiego z ptu Brasawskiego — wszystkich dziedziców

dóbr w protokole wymienionych«.

h) Akt przystpienia Obywateli Woj. Miskiego dopow-
stania z 10 Sierpnia 1831 r.

»My zgromadzeni obywatele z Województwa Miskiego na obranie

Reprezentantów do Izby Poselskiej, ponawiamy i owiadczamy przyst-

pienie nasze do aktu powstania Narodowego przez Izby poczone posta-

nowionego w dniu 25 stycznia 1831 roku, oraz wedug roty nastpujcej

uchwalonej przez Izby poczone w dniu 8 lutego 1831 r. przysig ska-

damy: — Przysigam na wierno Ojczynie i Narodowi Polskiemu w Sej-

mie reprezentowanemu
;
przysigam nie uznawa adnych wadz jak tylko

te, które Sejm ustanowi, lub jeszcze ustanowi. Przysigam popiera wszel-

kiemi siami spraw powstania Narodowego ku ustaleniu bytu wolnoci

i niepodlegoci Narodu Polskiego. 1831 r. sierpnia 10 dnia. Warszawa.

Stanisaw Radziszewski z powiatu Wilejskiego posiado ? Wa-
lerjan Pietkiewicz z powiatu Suckiego ? Wadysaw Plater z powiatu

Dzisieskiego — uki. Feliks Kieniewicz z powiatu Mozyrskiego. Wa-
lery Bieliski z powiatu Borysowskiego. Aleksander opaciski z po-

wiatu Dzinieskiego. Edward Rodziewicz z powiatu Wilejskiego. Ka-

rol Poloski z powiatu Miskiego, posiado Nowiki. Adolf Ksi Gie-

droy z powiatu Piskiego Hotów. Oktawian ? z powiatu Piskiego,

Newel. Hippolit Ponkowski z powiatu Suckiego, Rudki. Aloizy Okoów
powiatu Suckiego, Majtek Repnie. Antoni Ziekowicz powiatu Su-
ckiego, Bielany. Aleksander Chodorowski powiatu Suckiego, Herka

Wielka. Adam Okoów z powiatu Suckiego, Majtek Rymie. Antoni HIusz-

niewicz z powiatu Boryssowskiego ? Henryk Dmochowski z pow. Dzi-

nieskiego, Zabocie. Stanisaw Radziszewski Marszaek. Sekretarz Walerjan

Pietkiewicza

i) Akt wyboru piciu posów z Woj. Miskiego.
»Do JW. Prezydujcego w Senacie. Marszaek Sejmiku Województwa

Miskiego ma honor przesa JW. Prezydujcemu w Senacie protokó Sej-

miku swojego Województwa. Warszawa roku 1831 dnia 12 sierpnia Stani-

saw Radziszewski. Marszaek Sejmiku. Pukownik wojsk polskich.

Protokó posiedzenia Sejmikowego Województwa Miskiego. Dziao
si w Warszawie w sali Gównego Ratusza. Roku 1831. Dnia 10 sierpnia.

Obywatele Województwa Miskiego zebrani w stolicy Królestwa postano-

wili wybra Reprezentantów do Izby Poselskiej i otrzymawszy upowanie-
nie od Rzdu Narodowego zgromadzili si na Sejmik Wojewódzki. Mar-
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uwiadomienie JO. Ks. Prezydujcego w Senacie, potwierdza-

jce wybór Reprezentantów z ziem litewskich, które brzmi,

jak nastpuje:

szakiem swoim obrali jednomylnie pukownika Stanisawa Radziszew-

skiego, który wezwa na asesorów WW. Platera Wadysawa i Kieniewicza

Feliksa, a na sekretarza W. Pietkiewicza Walerjana. Za ozem stosownie

do uchway Sejmowej z dnia 19 maja roku 1831 przystpiono do spi-

sania i podpisania przez wszystkich obecnych aktu powstania Narodu
Polskiego i przysigi przez Izby poczone uchwalonej. Z kolei zajto si
uformowaniem listy kandydatów, a póniej gosowaniem na posów z za-

miarem obrania ich piciu tylko, zostawujc dopenienie liczby prawem
zakrelonej Obywatelom nieobecnym. Wikszoci gosów obrani zostali

na Posów: opaciski Aleksander z powiatu Dzinieskiego, Kieniewicz

Feliks z powiatu Mozyrskiego. Pietkiewicz Waleryjan z powiatu Suckiego.

Plater Wadysaw z powiatu Wilejskiego. Huszniewicz Antoni z powiatu

Borysowskiego. Wskutek czego postanowiono wyda im listy kredencjo-

nalne. Stanisaw Radziszewski, Marszaek. Wadysaw hr. Plater, Asesor.

Feliks Kieniewicz, Asesor. Walerjan Pietkiewicz, Sekretarz«.

k) Relacya przejrzenia protokou Sejmiku Wojewódz-
twa Miskiego z Powiatów: Dzinieskiego, Mozyrskiego, Suckiego,

Wilejskiego i Borysowskiego.

»Obywatele tego Województwa zgromadzili si w Ratuszu dnia 10

sierpnia r. b. wybrali Marszakiem Pukownika Stanisawa Radziszew-

skiego, tudzie asesorów i pisarza; poczem sporzdziwszy i podpisawszy

akt powstania i przysigi uformowali list kandydatów na 5-ciu wybra
si majcych posów i tyche wikszoci gosów stosownie do przepisów

wybrali, niezrobiwszy jednak adnej wzmianki o ich kwalifikacyach w pro-

tokóle: 1° Aleksander opaciski z powiatu Dzinieskiego. 2° Feliks Ke-

niewicz z powiatu Mozyrskiego. 3° Walerjan Pietkiewicz z powiatu Su-
okiego. 4 9 Wadysaw Plater z powiatu Wilejskiego. 5° Antoni Chuszniewicz

z powiatu Borysowskiego«.

1) Pismo Marszaka Radziszewskiego do JW. Prezyduj-
cego w Senacie.

»Przesyajc niniejsze, jako pismo dodatkowe do protokou posie-

dze sejmikowych Województwa Miskiego, mam honor owiadczy, e
obrani na posów tego Województwa opaciski Aleksander z powiatu

Dzinieskiego, Kieniewicz Feliks z Mozyrskiego, Pietkiewicz Walerjan ze

Suckiego, Plater Wadysaw z Wilejskiego i Huszniewicz Antoni z Bory-

sowskiego wszyscy maj rzeczywicie lata prawem zakrelone do sprawo-

wania obowizku poselskiego i posiadaj wasno ziemsk, jak to przez

nirh samych imiennie wyraone zostao w podpisie aktu przysigi zoo-
nego obok protokou sejmikowego. Warszawa roku 1831, dnia 14 sierpnia.

Stanisaw Radziszewski, Marszaek, Pukownik, Dowódzca 26 puku.
Sekretarz Walerjan Pietkiewicz «.
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»Prezydujcy w Senacie [Królestwa Polskiego]
do J W. Marszaka Izby Poselskiej.

Ma zaszczyt uwiadomi JW. Marszaka Izby Poselskiej,

i czynnoci sejmikowe i wybory reprezentantów 3 woje-

wództw, t. j. Biaostockiego, Wileskiego i Miskiego na posie-

dzeniu Senatu w d. 17 m. b. w zupenoci zatwierdzone zo-

stay, a mianowicie:

Z Województwa Biaostockiego: z ptu bielskiego Jó zef a

h r. P o toc k ie go; z ptu biaostockiego Jana Karwowskiego;
Z Województwa Wileskiego: z ptu rosieskiego Anto-

niego Przeciszewskiego; z ptu upitskiego Adama Ko-
ysk; z ptu wileskiego Cezarego Plater a; z ptu oszmia-
skiego Józefa Zienkowicza; z ptu wikomierskiego Lu-
dwika Pietkiewicza; z ptu brasawskiego Ludwika
Zembrzyc kiego;

Z Województwa Miskiego: z ptu dzinieskiego Ale-

ksandra o p a ci s k i e go; z ptu mozyrskiego Feliksa
Keniewicza; z ptu suckiego Waleryana Pietkiewicza;
z ptu wilejskiego Wadysawa Platera: z ptu borysow-

skiego Antoniego H usznie w i cza. [W Warszawie dnia

17 Sierpnia 1831 r. (podp.) Micha Radziwi. Nr. 2408]«.

Potem JW. Marszalek udzieli gosu iW. WaleryanowS Pietkiewi-

czowi, który w te przemówi sowa:
»Przewietne Izby poczone! Zaufaniem ziomków wa-

szych powoani, przychodzc po raz pierwszy zasiada w gro-

nie waszem, jako reprezentanci ziem litewskich, winnimy
najpierwej zoy wam uprzejme podzikowanie za to, ecie
o nas, braci waszej, pamita raczyli i przyjciem adresu zie-

mian naszych z dnia 22 stycznia uroczycie to objawili. Su-

szniecie postpili w tej mierze, bo, chocia od lat kilkudziesit

rozdzieliy nas granice przemoc wytknite, nigdy jednak Li-

twin nie przesta by Polakiem. czya nas z wami jedno
uczu i cierpie. Duej i sroej od was gnbieni przechowa-

limy dotychczas nieskaony zapa witej mioci polskiej

Ojczyzny, który od upadku naszego a dotd w rónych epo-

kach objawia si w ponawianych usiowaniach wskrzeszenia

bytu narodowego, a lubo a dotd nie wyda poda sku-

tków, zawsze jednak modzie szkolna, uniwersytecka i oby-

watele, którzy te usiowania podejmowali, stali si ofiar sza-
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chtnych zamiarów, co odnawiao dawn ran, jtrzyo uczucia

i odwieao ducha. Komu s nieznane okrutne przeladowania

Promienistych, Filaretów, Filomatów, Zorzanów, Oswobodzonych
Sawian i innych? Któ nie w<ie o mkach i srogich karach zna-

komitych obywateli o patryotyzm podejrzanych? Jednak mimo
wysile i okruciestw despotyzmu, mimo omioletniej a krwa-

wej tyranii uniwersytetu wileskiego, mio polskiej Ojczyzny

oywiaa wszystkie serca i skoro tylko wybucha rewoiucya

listopadowa, niedugo po niej bratnia mud, a za ni Litwa

w ogólnem prawie wystpiy powstaniu. Bez wojsk regular-

nych, bez dowódców i instruktorów, ledwie nie bez broni rzu-

cili si wszyscy na dziaa i bagnety moskiewskie. Powstrzy-

manie nakazanego rekruta, niedostarczenie magazynów, prze-

cicie komunikacyi, odcignicie znacznej iloci si nieprzyja-

cielskich od armii gównej i zwrócenie ich na Litw, oto s
korzyci, jakiemy powstaniem naszem sprawie polskiej zjednali;

z drugiej strony dzikie pastwienie si nad obywatelami, ich

mier okrutna, zniewaenie dziewic, wyrnicie spokojnych

mieszkaców Oszmiany, zupienie kocioów, z których por-

wane powicone naczynia publicznie pod okiem wadz rzdo-

wych na rynkach wileskich przedawano, morderstwo osób

duchownych bez wzgldu na ich charakter kapaski, zniszcze-

nie zasiewów, spustoszenia majtków, porwanie niedorosych

dzieci z ona pozostaych matek, jak tego mamy przykad mi-
dzy innymi i na obecnym tu koledze Przeciszewskim, który

tym sposobem dwóch ju postrada synów, porwanie i wywie-

zienie marszaków, porwanie biskupa wileskiego z poród
wityni Pana Zastpów — oto. s, panowie i bracia! owoce,

któremy sami z naszego powstania zebrali. Wkrótce po pow-

staniu mudzi, bo jeszcze 24 marca, wyprawilimy emisaryusza

do Rzdu Narodowego, proszc o pomoc w nadesaniu instru-

ktorów i zdolnych oficerów, a razem z owiadczeniem, e, re-

prezentujc Litw z orem w rku, nie moemy jeszcze wy-

sa Reprezentantów do Izby Poselskiej, zwaszcza, i ufamy,

e bracia koronni o wspólnej sprawie naszej w Izbie tej za-

pomnie nie racz. Powitalimy nareszcie wojska polskie na

ziemi naszej. Juemy si za wybawionych poczytywali, kiedy

tymczasem nieudolno, ze chci, czy zdrada przybyego gene-

raa sprawiy, emy wicej szkody ni korzyci odniósszy acz
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w maej liczbie do was tu zbrojno pospieszy musieli, abymy
i szczup garstk naszych do spólnych zwycistw przyczyni

si mogli i tu poród was zasiadszy o spólnem dobru obojej

Ojczyzny radzili. Zasiadamy tu teraz, abymy ju nigdy od was

oddzieleni nie byli. Jednmy niegdy mieli Ojczyzn, jedne

nas przed kilkudziesit laty z niewielk czasu rónic dotkny
nieszczcia, jedne na potem byy cierpienia, jedne usiowania,

jedne nas dzisiaj cz nadzieje; jeszcze chwil wytrwajmy,

a przy spólnych siach ujrzym, da Bóg, jedn i nierozdzieln

z dwu narodów Polsk. Albowiem napróno si wróg wysila;

potok zniszczenia, który wyla na Litw, nie zdoa i nie zdoa

zala wszystkiego, czem Opatrzno t ziemi obdarzy raczya.

Szczliwe tegoroczne urodzaje i obfite niwa, przechowany

dotd zapas z lat przeszych, uchroniony od upiey grosz pry-

watny dostarcz a nadto zasobów tak dla powstaców, do-

tychczas w znacznej liczbie po lasach si ukrywajcych i par-

tyzanckiemi dziaaniami trapicych niknce siy moskiewskie,

jak i dla regularnego wojska, które z Polski i Litwy stanie

na wyzwolenie spólnej Ojczyzny. czmy si tylko, panowie

koronni, wzem spólnej zgody, podajmy sobie braterskie do-

nie, a nikt nas zwyciy nie zdoa. Jeszcze wrogowie nasi

zadr i ulegn przed nami; jeszcze Polska i Litwa bdzie

jednym, wolnym, wielkim i potnym narodem«.

JW. Morawski: »Z ca troskliwoci, jakiej przedmiot

i gwatowne chwile wymagay, rozbieray Komisye przedsta-

wione motiva o potrzebie zmiany formy rzdu. Oddajc cze
charakterowi osób dzi Rzd skadajcych, znalazy Komisye,

i w obecnych chwilach moe forma Rzdu dotychczasowa

mniej byaby stosown. Zbiór kilku osób, podany w zwyczaj-

nych okolicznociach, reprezentuje on róne opinie, na które

zwykle w reprezentacyjnych narodach dziel- stronnictwa, lecz

mniej jest dogodny w dzisiejszych okolicznociach. Dzi nam
potrzeba sprystoci; trzeba, aby dziaania szy szybko bez

poprzedniego naradzania si. Z tych powodów Komisye. nie

znalazszy projekt tu czytany dogodnym, ile e pomnaajcy
liczb osób rzdzi majcych, zamiast j zmniejszy, przedsta-

wiaj inny projekt formy rzdu, który tu odczytam.

(Czyta):

»Izba Senatorska i Izba Poselska na wniosek Komisyi
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sejmowych i po wysuchaniu tyche Komisyi, przekonawszy

si o potrzebie zmienienia uchway z d. 29 stycznia r. b., Rzd
Narodowy stanowicej, w celu nadania wikszej sprystoci
dziaaniom Rzdu, dopokd inaczej nie postanowi, uchwaliy

i uchwalaj, co nastpuje:

Art. 1. Rzd Narodowy, uchwa z d. 29 stycznia r. b.

piciu osobom poruczony, powierzonym zostaje odtd Preze-

sowi w Radzie Ministrów, przez Izby poczone niezwocznie

wybra si majcemu.
Art. 2. Prezes mianuje 6-ciu Ministrów wydziaów rzdowych

i Zastpc Prezesa, który go na przypadek choroby lub nie-

monoci urzdowania wyrcza bdzie. Sam tylko Prezes, lub

jego Zastpca, mie bdzie gos stanowczy, a Ministrowie za-

siada maj z gosem doradczym. Kade postanowienie Pre-

zesa w imieniu Rzdu Narodowego wychodzi ma, i aeby
byo obowizujce, wydane by powinno na Radzie i za-

wiadczone podpisem jednego z Ministrów Rad skadajcych.

Art. 3. Prezesowi, oprócz atrybucyi uchwa sejmow
z d. 29 stycznia r. b. nadanych, suy bdzie prawo miano-

wania Naczelnego Wodza siy zbrojnej i prawo uaskawienia.

Art. 4. Atrybucye wypywajce z art. 40 ustawy konsty-

tucyjnej, t. j. wydawania wojny, zawierania traktatów i umów
wszelkich, przy Izbach poczonych zostaj.

Art. 5. Izby sejmowe odtd a do oswobodzenia stolicy

pracowa bd w poczeniu i same tylko zalimitowa lub

rozwiza si mog.
Art. 6. Wykonanie uchway niniejszej, dopóki Izby sej-

mowe inaczej nie postanowi, poleca si Prezydujcemu w Se-

nacie i Marszakowi Izby Poselskiej «.

JW. Wojewoda Ostrowski: »Powodem do wniesionego do-

piero co projektu jest, jak si zdaje, nago okolicznoci. Za-

pewne, e te okolicznoci s tak nage, tak wane, i w deii-

beracyach, które rozpoczynamy, powinnimy mie to na celu,

aby one natychmiastowym uwieczone byy skutkiem. Lecz

kada zmiana Rzdu, jakiekolwiek przedstawia korzyci, jest

zawsze wstrznieniem tam, gdzie potrzeba, aby byy pewne

przyjte zasady, z któremi mechanicznie nieledwie kady jest

obznajmiony. Im naglejsze s okolicznoci, tern wikszy poy-
tek, aby pozosta przy tern, co byo dobrem, a uchyli to, co

Dyaryusz T. VI. 29
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byo zego. Zdaniem mojem, nietyle forma Rzdu stanowi

o szczciu kraju, jak ludzie, zwaszcza w chwilach tak kry-

tycznych, w chwilach rewolucyjnych. Jeeli s powody do od-

jcia w jakiej czci zaufania tym mom, którzy zostawali na

czele Rzdu teraniejszego, interesem jest naszym, aby zara-

dzi temu bez wstrznknia; mówi tu o wstrznieniu me-

chanicznem, biórowem. W tym celu naleaoby zostawi t
sam form Rzdu, zmieni tylko osoby, nie przepisujc sobie

z góry, e tego mamy zostawi, a tego oddali. To powinno
pozosta do przekonania kadego z was, panowie. Wybór po-

trwaby godzin par; std wynikby ten sam Rzd ze zmian,

osób, któraby najlepiej odpowiedziaa potrzebie obecnej«.

JW. Kasztelan Ofizar: »Jakkolwiek byem jednym z tych,

którzy uoyli najprzód przedstawiony Izbom projekt, nie mog
jednak nie uzna tej prawdy, przez Komisye wystawionej, e
czas jest krótki, e dugo dyskutowa nie moemy. Rzd, który

ustanowimy, nie bdzie stay; okolicznoci nie pozwalaj nam
ani na chwil bez naczelnego zarzdu pozosta; lepiej przyj
podany projekt przez Komisye, anieli teraz zastanawia si

nad form rzdu. Chciabym atoli, aby ten dodatek by w nim

dornieszczony, e Sejm Rzd ten zmieni, skoro uczuje tego

potrzeb«.

JW. Kiimontowicz: »Nie byem w Komisyach za projektem

i teraz przeciwko niemu owiadczy si musz. Kiedy Rzd
Narodowy przysa deklaracy, e skada swoje urzdowanie,

nie powiedzia, e potrzebna jest zmiana formy rzdu. Podany

projekt p(rzez) Kasztelana Olizara utrzymywa t sam form,

zmienia tylko osoby. Kiedymy dyskutowali, czy form utrzy-

ma, wtenczas wpady Komisye na myl teraniejszego pro-

jektu. Nie byem nigdy za jednym; teraz tern bardziej za

nim nie bd, e on sam ma mie gos stanowczy, a Ministro-

wie gos tylko doradczy, e on nawet Ministrów ma mianowa.
Jest to to samo, co dyktator z moc nieograniczon, a wiemy,

co to jest dyktatorcc

JW. Kasztelan Lewiski : »Kiedy w Komisyach projekt Ka-

sztelana Olizara by przedstawiony, uznaem na pierwszy rzut

oka, e rozbiór onego nadto czasu zabierze, e w tak nadzwy-,

czajnych chwilach nie wypada zastanawia si nad form, ale

zachowujc form przystpi jedynie do wyboru osób. Po kró-
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tkiej dyskusyi trafilimy do zasad, które mog zapewni spr-

ysto dziaania w Rzdzie. A nadto wykazuj teorye rzdów
konstytucyjnych, e rzdy powinny by przez Rad Ministrów

sprawowane. Skoro wic projekt zblia nas do zasad powsze-

chnie przyjtych, powinnimy go chwyta tern skwapliwiej, e
w chwilach tak niebezpiecznych nie mamy czasu zastanawia

si nad teoryami, wyszukiwa systemata, lecz powinnimy
trzyma si tego, co przez wszystkich uznanem zostao. Wszake
i dawne i dzisiejsze dowiadczenie nas przekonao, e Rzd
z piciu osób jest niedogodny. Popieram wic przyjcie tego

projektu «.

IW. f^iesnojowski : » Kiedy w styczniu nad projektem o for-

mie rzdu bya dyskusya, przeciwny byem temu. aby si Rzd
z piciu osób skada i czyniem wniosek podobny do dzisiej-

szego. Dowiadczenie nauczyo, i miaem suszno. Kady
Rzd powinien by odpowiedzialny. Odpowiedzialno jest dwo-

jaka: odpowiedzialno istotna Ministrów i odpowiedzialno
moralna, która w rzdach monarchicznych, pomimo nietykal-

noci osoby królewskiej, ciy monarch. Tu ciy bdzie Pre-

zesa Rady Ministrów, który bdzie móg by odwoanym, a moe
i do sdu pocignitym. Rzd z 5-ciu nie móg tej odpowie-

dzialnoci moralnej ulega dla tego, e przy rozrónieniu zda
kady da swoi*- votum podug przekonania, lecz wikszo
moga go przegosowa. Wtenczas ze, które ztd wyniko, nie

powinno na niego spada. Niema wic moralnej odpowiedzial-

noci, bo trzebaby si chyba odwoywa do protokóów Rzdu.
Prezes Rady Ministrów pozornie tylko ma tak wielk wadz,
jak si zdawao koledze Klimontowiczowi. Jego wasnym jest

interesem, aby zasiga rady we wszystkiem od Ministrów,

lecz gdyby w wanych bardzo okolicznociach by przymu-

szony przeciwn zdaniu Ministrów wyda decyzy, natenczas

ta odpowiedzialno moralna najbardziej na nim ciy. Gdy

Ministrowie pracowa bd z jednym tylko czonkiem Rzdu,
popiech bdzie daleko wikszy, i koszta na utrzymanie Rzdu
si zmniejsz o kilkadziesit tysicy, gdy przy zmniejszonej

kancelaryi Ministrowie nie bd, jak dotd, przez korespon-

dencye z Rzdem si znosi, lecz Prezes w Radzie Ministrów

bdzie decydowa. Skoro decyzya bdzie kontrasygnowana

w aktach Ministra, to bdzie dostatecznem do egzekucyi. Z przy-

29*
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jtego projektu wyniknie oszczdno, popiech, bdzie odpowie-

dzialno moralna i materyalna«.

JW. Posturzyski: »Kolega Klimontowicz utrzymuje, e nie

powinnimy przystpowa do zmiany formy rzdu, poniewa
Rzd. skadajc swoje urzdowanie, nie owiadczy, aby zacho-

dzia tego potrzeba. Dlatego potrzebna jest zmiana formy rzdu,

e ten Rzd przed swojem zoeniem nie egzystowa i czyby

si by zrzek swego urzdu, czy nie, obowizkiem byo Sejmu

ustanowi Rzd nowy. Tam niema rzdu, gdzie bezpiecze-

stwo publiczne jest niepewne. Wypadki najlepiej dowodz do-

bro lub zo jakiej instytucyi. Przekonalimy si dowodnie,

e nie mona tu kogo innego obwinia, jak instytucy, gdy
osoby znane s wszystkim z patryotyzmu, wiata i cnoty; ale

w Rzdzie z piciu, gdy byy rozdzielone opinie, mogy zacho-

dzi powody do ulegania z jednej strony, do tolerowania zda
przeciwnych, gdy nie byo odpowiedzialnoci moralnej, i spr-

ystoci by nie mogo. Cho jeden czonek poda myl naj-

zbawienniejsz, drugiemu si co innego zdawao. Opinie roz-

strzygano przez vota; kady sdzi, e zado uczyni swemu
obowizkowi, kiedy oddzielne da votum. Gdzie jest piciu,

tam niema moralnej odpowiedzialnoci; trzeba odda wadz
jednemu czowiekowi, a na nim caa odpowiedzialno ciy
bdzie; trzeba, eby on uj wadz w rce silne, eby nad-

uyciom zapobiega, czuwa i kara szybko, zabezpieczy wa-
sno i wolno osobist. Taki Rzd w jednej osobie moe
dzi by skuteczny. Czegó si wahamy? Oto bdzie Rada Mi-

nistrów, lecz Prezes tylko bdzie mia gos stanowczy, gdy
tu idzie o skoncentrowanie wadzy. Gdyby i Ministrowie mieli

gosy stanowcze, to byoby rozdzieleniem wadzy. Spodziewam
si, e Izba Poselska uczuje teraz t prawd, e rzd skoncen-

trowany by powinien«.

JW. Chemicki : »Bolesno mi jest, e Rzd w chwili nie-

bezpieczestwa skada swoje urzdowanie. Myle nam o tern

wypada, abymy teraz lepszy uczynili wybór, jak dotd. Rzd
zoony z Prezesa i Rady Ministrów ma take swoje niedo-

godnoci; lepiej ju podobno, eby jeden skada Rzd, a Mi-

nistrowie nie odrywali si od pracy kady w waciwym wy-

dziale «.
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JW. Zwierkowski : »Jak w czasie dyskusyi o reformie Rzdu
nie byem zdania, aby jednemu wadz powierza, tak ró-

wnie i teraz. Gwatowne okolicznoci nakazuj nam zmian
Rzdu, lecz tylko co do osób. Nie powinno to mie wpywu
na zasady. Jeeli pi osób jest za wiele, mona wybra trzy.

a jeelibymy ich bez zastpców wybrali, monaby postanowi,

e w razie nieobecnoci jednego z czonków sam Prezes by

decydowa«.

JW. Wielopolski: »W teraniejszem naszem pooeniu jaka-

kolwiek forma rzdu przedstawiona bdzie, w kadej bd
niedogodnoci do upatrzenia. Skoro projektowana jest forma

rzdu z jednego, mona powiedzie, e opinie w niej nie

bd reprezentowane. W rzdzie z kilku osób nie bdzie do-

stateczna sprysto. Jedna jest tu wana okoliczno, e nie

mamy teraz czasu nad teoryami si zastanawia, lecz spiesznie

stanowi musimy. Z tego powodu przystpuj do zdania Ka-

sztelana Olizara, który, lubo poprzedni projekt ukada, dla

oszczdzenia czasu zgadza si na ten, który nam Komisye

wnosz. Reprezentowanie opinii potrzebne jest w gronie pra-

wodawczem w tych Izbach, do których mam zaszczyt nalee.
Lecz gównym warunkiem Rzdu jest sprysto i dzielno
w dziaaniu. Izby ju t zasad uznay, skoro uchwaliy, e
rzd nasz przyszy ma by rzdem monarchiczno-konstytucyjno-

reprezentacyjny(m). Sprzeciwiam si tu JW. Klimontowiczowi,

który w jednej osobie widzi wadz dyktatorsk. Tym sposo-

bem w kadym królu powinnibymy dyktatora upatrywa.

W obecnym przypadku Izby sejmujce pozostan tak obok

Rzdu w jednej osobie, jak byy obok Rzdu z piciu osób.

Naród polski przeznaczony jest do wolnoci, ale rozwijajcej (si)

pod tarcz porzdku. Widzielimy, e wolno przesza w swa-

wol, przyczyn tego, e w Rzdzie nie byo sprystoci. Ta-

kimi nieporzdkami chcemy chyba sam wolno wypdzi.
Niech historya o nas nie powie, e despotyzm rosyjski dla nas by
potrzebnym, niech nie powtórzy tych wyrazów: gens de liber-

tate sermocinans et ad servitium nata. Temu zapobiey projekt

obecny, który jak najmocniej popieram «.

JW. Jasieski: »Nie rozumiem, czemu wprowadzona tu

jest nowa forma rzdu. Ju Izba Poselska uznaa, e forma

teraz egzystujca jest dobra. Moe teraz wypada tylko nie-
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które doda Rzdowi atrybucye i zmieni osoby, jeeli oka-

zay niedono, gdy dopuciy takich nieporzdków, a przez

to nie maj ju zaufania ogólnego. Jestem wic zdania, aby

tylko doda niektóre atrybucye i zaraz przystpi do wyboru
osóbce

Tu liczne day si sysze gosy dajce wotowania. Mó-

wcy zapisani do gosów odstpili od nich, a JW. Marszaek poda
nastpujc kwesty: Kto jest za przyjciem zasady
projektu podanego przez Ko misy e, powstanie.

Wszyscy Czonkowie obu Izb powstali, zasada
wic projektu jednomylnoci przyjt zostaa.
Przystpiono do rozbioru szczegóowych artykuów. Wstp
i art. i-szy przyjte zostay bez dyskusyi i bez a-
dnej zmiany. Do art. 2-go zabra gos:

JW. ChodcckG : » Wnosz, aby Zastpca Prezesa take przez

Izby by wybierany; moe nim by ten, który bdzie mia naj-

wicej gosów po Prezesiecc

JW. fllorozewicz: »Nie uszo uwagi Komisyi, aby ten ro-

dzaj zaufania i Zastpc Prezesa otacza, lecz wniosek ten od-

rzucony zosta ze wzgldu na t uwag, i w obecnem poo-

eniu rzeczy prawie jest niepodobnem, aby dwie osoby w ten

sposób przez Izby wybrane miay jednakowy sposób poli-

tyczny zapatrywania si na ludzi. Unikajc wic zarodu nie-

sprystoci, któraby niezawodnie wynika, gdyby dwie osoby

rónych zasad politycznych obok siebie dziaa byy przymu-

szone, naley zostawi wybór Zastpcy Prezesa samemu Pre-

zesowi «.

JW. Marszaek: »Kto jest za niezmiennem przyjciem art.

2-go. powsta ie«.

Artyku ten prawie jednomylnoci przyjty
zosta. Przystpiono potem do rozbierania' art, o-go, który

tak brzmi:

»(Art. 3). Prezesowi, oprócz atrybucyi uchwa sejmow
z d. 29 stycznia r. b. nadanych, suy bdzie prawo miano-

wania Naczelnego Wodza siy zbrojnej i prawo uaskawienia «.

JW. Wiszniewski: »W tym artykule trzeba odróni to,

aby wtpliwoci nie byo, czy Prezes Rady Ministrów ma
prawo bv sam Naczelnym Wodzem lub nie, bo gdyby Pre-

zesem Rady Ministrów by wybrany wojskowy, ten mógby
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sam siebie mianowa Wodzem Naczelnym. Trzeba wic wy-

ranie powiedzie, e Prezes Rady Ministrów nie moe by
Wodzem Naczelnym «.

JW. Worcell: »Naley tu doda, e Prezes Rady Ministrów

ma prawo nietyiko mianowania, ale i odwoania Naczel-

nego Wodzc
JW. Kasztelan Lewiski: »Chc tu odpowiedzie na wnio-

sek JW. Wiszniewskiego i JW. Worcella. Prezes Rady Mini-

strów tern samem, e jest upowaniony do nominowania Na-

czelnego Wodza, ju nim sam by nie moe. Dalej: kto kogo

mianuje, zawsze odwoa go moe; to si samo przez si ro-

zumiecc.

JW. Woowski: »Jestem tego zdania, co Kasztelan Lewi-
ski, który mnie uprzedzi. Nie mona by Naczelnym Wodzem
i Prezesem Rady Ministrów razem, gdy si ma wadz nomi-

nowania pierwszego. Lecz miaem wnie, aby Prezes Rady
Ministrów nie mia prawa przepisywania Naczelnemu Wo-
dzowi, jak ma postpowa, i wr tym celu trzeba doda, e
atrybucye Naczelnego Wodza, uchwa z d. 24 stycznia r. b.

nadane, w swej mocy pozostaj «.

JW. Marszaek: »Niech mi wolno bdzie odpowiedzie JW.
Woowskiemu. Wiadomo jest, e uchwaa nieodwoana trwa

w swej mocy, ten zatem dodatek byby. ..« (Tu luka).

JW. Woowski: »Jestem tego samego zdania, e uchwaa
taka trwa w swej mocy, ale znana jest w prawie zasada, e o tyle

tylko, o ile si nowemu prawu nie sprzeciwia. Nowa uchwaa
niekoniecznie nominalnie powiada, e dawna si uchyla, lecz

skoro atrybucye bd wr stycznoci, ju tern samem dawniejsze

prawo uchylonem by moe. Std powstaje wtpliwo nawet

w uchwaach naszych; jedna drugiej przeciwn by si zdaje.

Rozumiem z tych powodów, e dodatek mój nie psuje rzeczy,

a zapobiega wtpliwoci.
JW. Kasztelan Lewiski: ^Gdybymy Prezesowi Rady Mi-

nistrów nadawali wszystkie atrybucye Króla, moe lkaby si

wypadao, aby ten nie chcia Naczelnemu Wodzowi wydawa
rozkazów mogcych na obroty wojska wpywa. Lecz ponie-

wa my udzielamy mu tylko atrybucye wypywajce z uchway
z d. 29 stycznia, innych nie mógby sobie przywaszczy. Dla

Naczelnego Wodza oddzielna jest uchwaa. Ani obawy w tej
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mierze mie nie mona. Atrybucye Prezesa Rady Ministrów

dokadnie s oznaczone^.

JW. Zwierkowski: »Co do wniosku kolegi Worcella, owiad-
czam, e nic nie szkodzi zamieci: prawo nominowania
i odwoania. Co za do wniosku kolegi Wiszniewskiego, na

ten nie zgadzam si. Co do kolegi Woowskiego, gdy bdziemy
cytowa uchwa z d. 24 stycznia r. b., przenielibymy j nad

wie nasz uchwa, która wadz Naczelnego Wodza ogra-

nicza przez to, (e) Rzdowi oddaje tego nominacy, i w której

jest zapowiedziana nowa uchwaa majca dokadniej ograni-

czy Naczelnego Wodza«.

JW. Swidziski : »Jestem, jak byem dawniej, za skoncen-

trowaniem w rku jednego wadzy wykonawczej, ale kiedy

póniej pod t wadz poddalimy Wodza Naczelnego, a teraz

cae zbawienie nasze od wojska jedynie wypywa moe, czyli,

tworzc wadz wysz od Wodza, nie oddajemy jej razem
kierunku wojska naszego, czyli przez to, wybierajc Prezesa

Ministrów, nie bdziemy razem Wodza mianowa? Czuj ja, e
rozdzia tych wadz teraz jest trudny; dlatego bybym prdzej

za poczeniem ich w jednych rku, ale gdy wiem, e projekt

ten, dla cigej obawy u nas wadzy, by si nie utrzyma, by-

bym za oddzieleniem wadz wojskowej od cywilnej i rozumiem,

e mianowanie Wodza wróci do Izby powinno; inaczej albo

Wódz bdzie musia ulega Prezesowi Rzdu, a tern samem
nie bdzie dziaa przez siebie, albo kolizye lub zmiany usta-

wne widzie bdziemy. Krwawe dowiadczenie potwierdzio

zdanie tych, co byli za skoncentrowaniem wadzy rzdowej:

sam Rzd przychodzi teraz z tern smutnem przyznaniem. Przy-

stpujc do oddania wadzy skoncentrowanej w jedne rce,

uniknijmy znowu tego, abymy nie wzniecili zgubnych kolizyi

pomidzy wadz wykonawcz a wojskow, czynic z nich

jedn ani zupenie zawis, ani zupenie niepodleg od dru-

giej. Ustanówmy wic wadz wojskow niezawis, a jej kie-

runek powierzmy temu, w kim zdolnoci stosowne upatrzymy «.

JW. Cisscwski : ^Powinnimy w tym porzdku przejcie

umieci, .e Prezes Rady Ministrów ma wadz odwoania
i nominowania Wodza Naczelnego^.

JW. Wielopolski: »Nie mog zgodzi si z JW. widzi-
skim, który projektuje, aby Sejm odebra dla siebie moc nomi-
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nowania Naczelnego Wodza. Pamitajmy, z jakiej zasady t
wadz Rzdowi oddalimy. Oto z tej, e teraz nie czas, aby

Sejm z operacyi wojennych roztrzsa i decydowa, czy Naczelny

Wódz zasuguje, aby duej pozosta, lub by zmieniony. Nomi-

nujc jednego do wadzy rzdzcej, a zostawujc sobie wa-
dz mianowania Wodza, nadalibymy sprysto w rzeczach

cywilnych, a w rzeczach wojskowych daleko waniejszych

odjlibymy t sprysto. Z tych powodów sprzeciwiam si
wnioskowi JW. Opoczyskiego«.

JW. Jeowicki : »Z jednej strony sprawiedliwie powiedzia

kolega widziski, e podug obecnego projektu poczona b-
dzie wadza wykonawcza i wojskowa; ale niemniej suszna

jest uwaga JW. Wielopolskiego, e gdybymy odmówili wa-
dzy nominowania Naczelnego Wodza Prezesowi Radv Mini-

strów7
, dziaania wojenne narazilibymy na opieszao. Zdaje

si, e dla dogodzenia tego naley zostawi Prezesowi wadz
nominowania Zastpc Naczelnego Wodza; wybór za samego

Naczelnego Wodza niech do Izb naley, a Prezes Rady Mini-

strów moe takiego Zastpc w7ybierze, który zyska zaufanie

Izb, a tak pogodzi si wszystko«.

JW. Wielopolski: »Sprzeeiwiam si równie modyfikacyi JW.
Hajsyskiego (Jeowickiego), jak wnioskowi JW. Opoczyskiego.

Trzymalimy si gównej zasady teoryi konstytucyjnych w prze-

niesieniu wadzy nominowania Wodza Naczelnego na Rzd
r

a nadto mielimy przy tern na wzgldzie sprysto dziaania.

Z dowiadczenia wiemy, e Zastpcy nigdy nawet tej moral-

nej przewagi nie maj; zostawienie zatem wdadzy nominowa-
nia Zastpcy Prezesowi, ta tymczasowo sprowadziaby nie-

sprysto, a zatem te same niedogodnoci, których chcielimy

unikn«.
JW. Biernacki: »Niezawiso Wodza Naczelnego od Rzdu

sprowadzia nas do tego smutnego pooenia, do nieporzdku,

którego bylimy wiadkami. Gdyby Wódz by zawisym od

Rzdu, natenczas Rzd, widzc uchybienia Wodza, byby wcze-

nie zapobieg zym skutkom. Ta niepodlego sprowadzia
t draliwo umysów, która daa powód do nieporzdku. Nie

wpadajmy w to, z czegomy niedawno co wyszli. JW. Opo-

czyski obawia si tarcia; lecz bylimy wiadkami tego tarcia.

Jakie z tego wyniky owoce? Oto nieporzdki, które dlatego
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nastpiy, e Wódz by niepodlegy Rzdowi. Gdyby by pod-

legy, nie byoby to miao miejsca. Jawna wic jest niedo-

godno, gdyby Sejm nominacy Wodza napowrót sobie za-

chowaa.

JW. Marszaek: »Kto popiera wniosek JW. Worcella, aby

doda: prawo nominowania i odwoania— powstaniec.

Wniosek ten jednomylnoci p r z y j t y z o s t a .

JW. Marszaek, uwaajc art. 3-ci, jako przyjty, chcia podda
pod rozbiór art. 4-ty, lecz JW. Kasztelan Wyk zakwestyonowa

przyjcie art. 3-go i w te sowa przemówi:

»W poprzedniem wotowaniu szo tylko o dodatek, propo-

nowany przez JW. Worcella, czy ma by: nominacya i odwo-

anie; ten dodatek zosta przyjty, ale jeszcze jest wtpliwo,
czy Rzd, czy Izby maj mianowa Wodza. Nie mog nala-

dowa innych, co zmieniaj swoje opinie: jak byem za tern,

eby nominacya Wodza naleaa do Sejmu, tak i teraz jestem «.

JW. Kasztelan Lewiski : »Nie dlatego odjlimy sobie wy-

bór Naczelnego Wodza, e Rzd z piciu osób si skada, ale

emy upatrywali trudno w rozpoznawaniu czynnoci Na-

czelnego Wodza; trudno równie i teraz egzystuje«.

JW. Marszalek: »Kto jest za przyjciem art. 3-go z doda-

niem tylko wyrazu: i odwoania — powstanie«.

Wszyscy prawie Czonkowie obu Izb powstali.

Artyku wic 3-ci z t zmian przyjty zosta. Przy-

stpiono do rozbioru art. 4-go, który bez adnej dy-

sku syi i zmiany przyjty zosta. Nastpnie rozbierano

art. 5-ty, który tak brzmi:

»(Art. 5.) Izby sejmowe odtd a do oswobodzenia stolicy

pracowa bd w poczeniu, [i] same tylko zalimitowa lub

rozwiza si mog«.
JW. Wiszniewski: »Proponuj, aby doda jako warunek,

e obrany Prezes Rady Ministrów powinien podpisa dwa akta,

t. j. akt przyjcia rewoiucyi za narodow i akt odpadnicia od

tronu familii Roman(ow)ów, i e przed uskutecznieniem tego

nie bdzie móg obj rzdów«.

JW. winiarski; »Sdz, e proponowany dodatek przez

JW. Wiszniewskiego jest zbyteczny. Wybór nasz zapewnie pa-

dnie na czonka teraniejszego Rzdu, którzy ju dane przez

JW. Wiszniewskiego przystpienie uskutecznili^
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JW. Zwierkowski: »Twierdi, e wybór nasz nie padnie

na kogo innego, jak na czonka Rzdu, jest to narzuca wybór
Izbom; moe on pa na czonka Rzdu, na czonka Izb, lub

armii, sowem, na kadego obywateia Królestwa, który si do-

brze zasuy krajowi. Co do art. o-go, uwaam za zbyteczne

wyraenie: a do oswobodzenia stolicy. Zdaje sic bo-

wiem, jakby si Izby praw swych po oswobodzeniu stolicy

wyrzeky i e nie maj potem prawa rozwizania si, lecz

to prawo Prezesowi suy. Upraszam zatem, aby to wyra-

enie wykreli, bo chodzi tylko o to. aby Prezes Rady Mi-

nistrów nie mia adnego prawa wpywa na rozwizanie

si Izb«.

JW. Roman Softyk: »Nie potrzeba dodawa: a do oswo-
bodzenia stolicy Izby obradowa bd w po-
czeniu, bo w kadej chwili mog zdecydowa, e maj si
rozczy; do powiedzie, e, póki Izby inaczej nie zdecyduj,

bd w poczeniu obradowa^.

JW. widziski : »Bybym zawsze przeciwko cigemu po-

czeniu Izb, bo to jest przeciwne zasadom monarchii konsty-

tucyjnej; jednak niebezpieczestwo, w jakiem si znajdujemy,

moe nas tómaczy w tym wzgldzie. Lecz rozumiem, i po-

trzeba, aby koniecznie by lad, e my jedynie z powodu tego

pooenia, które tak nagych wymaga naradze. odstpujemy
na chwil od form monarchiczno konstytucyjnych, i jestem

z tego wzgldu za utrzymaniem redakcyi tego artykuu«.

JW. Henryk ftakwaski: »Dodatek ten, e w poczonych
Izbach dziaa bdziemy, niepotrzebny jest. Sdz, e w tera-

niejszem prawie tego zamieszcza nie naley: to jutro albo

póniej zrobi moemy, a dzi nie potrzeba o tern mówi, bo

to nie ma adnego zwizku z atrybucyami Rzdu, który teraz

stanowimy «.

Na wniosek wielu Czonków zaprowadzono w tym arty-

kule nastpujc zmian: i zmieniono na a, a po wyrazie:

tylko — dodano: w kadym razie. JW. Marszaek zapyta

si, czy Izby ze zmian tak a r t. 5-t y p r z y j m u j . Izby
wikszoci g o p r z y j y. Potem podda JW. Marszae

k

pod dyskusy wniosek JW. Wiszniewskiego.

JW. Henryk Nakwaski; »Zdaniem mojem najlepiej bdzie,

aby ten, którego zaszczycimy naszem zaufaniem, przyby do Izb
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i w przytomnoci Narodu i Izb przyrzek i da t gwarancy,.

których od niego wymaga kolega Wiszniewskie

JW. Kasztelan Lewiski: » Wielu Czonków uwaa w^niosek

JW. Wiszniewskiego za zbyteczny; ja przedstawiam, e on

jest niewaciwy, i wpyw osabiajcy na wszystkich urzdni-

kach wywrze moe. Dwa akta wane: uznanie rewolucyi za

narodow i odpadnicia od tronu familii Roman(ow)ów Izby

tylko podpisay, a urzdnicy obowizani tylko byli do wyko-
nania przysigi. Prezes Rady Ministrów bdzie tylko urzdni-

kiem, i dostateczn bdzie rzecz, gdy wrykona przysig.
Gdybymy od niego dali deklaracyi przystpienia do tych

aktów, trzebaby od wszystkich urzdników podobnych aktów

wymaga«.
iW. uszczewski: » Sprzeciwiam si dodatkowi kolegi

Wiszniewskiego, bo rozumiem, e podpisanie mniej znaczy.

My przy wyborze szuka bdziemy takiej osoby, która czynnie

dziaaa od samej rewolucyi albo z grona Izb, albo w wojsku.

takiej, któraby dawaa rkojmi w swojej osobie«.

JW. Marszaek : »K t o popiera J W. Wiszniewskiego
p o w sta n i e«.

Mniejszo powstaa, a zatem wniosek ten upad,
poczem JW. Marszaek zapyta si, czy kto nie jest przeciwny

przyjciu tego prawa i czy nie da wotowania. Gdy nikt nie

da wotowania, IW. Marszaek ogosi, e projekt przyjty
jest jed Domylnoci.

Pozostawao tylko przystpi do wyboru Prezesa Rady
Ministrów.

W tej mierze zabra gos JW. Zwierkowski:

»Wybór odbywa si z pomidzy kandydatów, trzeba za-

tem zadecydowa, wielu ich ma by, i e absolutna wikszo
jest potrzebna«.

JW. Wyk: »W tym wzgldzie ju mamy anteriora, jak

postpowa. Przy innych wyborach podawalimy naprzód kan-

dydatów, a potem z tych obieralimy. Innej zatem zasady nie-

ma potrzeby stanowi«.

JW. Morawski : »W tym zamiarze, aby uatwi wybór,

Komisye osdziy za rzecz potrzebn poda kandydatów i mnie
day zlecenie w tym wzgldzie, abym ich imiona przeczyta«.

Wiele gosów dao si sysze, e niepotrzebnie Komisye
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podaj kandydatów, a nawet chcieli wzbroni mówcy odczytania

ich imion. Z tego powodu tak daiej mówi JW. Morawski:

»Przerywanie gosu jest niepotrzebne. Izba sdzi, a ja

zdaj spraw, a zatem powinienem dopeni zlecenia Komi-

syów. Kandydaci ci s:
Bonawentura Niemojowski mia gosów 11, Krukowiecki 5,

Wadysaw hr. Ostrowski 3, Henryk Dembiski 1, Zwierkowski 1.

Raz jeszcze powtarzam, e Komisye nie miay najmniej-

szej chci przesdzenia wyboru Izb, chciay go tylko uatwi;
"wszake zaley od Izb przyj to, lub odrzuci^.

JW. Wyk Ignacy: »Komisye nie w swoje atrybucye weszy
i nad zakres postpiy; nie naleao do nich podawa kandy-

datów; zlecone bowiem miay tylko rozpoznanie projektu«.

JW. Marszaek: »Zdaje mi si naj waciwiej zastosowa

si do tego, co ju prawem jest postanowione, aby naj pierwej

Izby poday kandydatów sposobem ju przyjtym po dwóch

na kade miejsce. Tu mamy jedno miejsce, a zatem kady
Czonek dwóch na kartce napisze kandydatów. Dwóch n aj wi-
cej kresek majcych uwaani jako kandydaci 1 z b>

i z tych wybierzemy Prezesa wikszoci abso-
lutn. Kto zatem popiera mój wniosek, powstanie «.

Izby jednomylnie owiadczyy si za tym
wnioskiem.

JW. Marszalek zaprosi na asesorów z Izby Poselskiej JJWW.
Obniskiego i Bielskiego, a JO. Ksi Prezydujcy w Se-

nacie JJWW. Senatorów Niesioowskiego i Krasiskiego.
Wotujcych byo z Izby Poselskiej 97, a z Senatu 22. Po obliczeniu

wotów okazay si 4 kartki (?) niewane. Kandydatami za byli na-

stpujcy: Krukowiecki mia gosów 86, Wad. hr. Ostrow-

ski 40, Bonawentura Niemojowski 36, JO. Ks. Micha Radzi-

wi 12, JO. Ks. Adam Czartoryski 10, Wincenty Niemojowski 10,

Joachim Lelewel 10, Henryk Dembiski 5, Franciszek Wyk 4,

Zwierkowski 4, Narcyz hr. Olizar 2, Roman Sotyk 2, Brin-

ken 2, Antoni hr. Ostrowski 1. Teodor lski 1. Ignacy Dem-
bowski 1, Stan. hr. Worcell 1, Antoni Gliszczyski 1, Antoni

Bykowski 1, Bruno hr. Kiciski 1, Fra. Trzciski 1, Tomasz
ubieski 1, Ignacy eleski 1, Wracaw Sierakowski 1. Ra-

zem 234.

JO. Ks. Prezydujcy w Senacie przedstawi Izbom JW.
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Krukowiecki ego i JW. Wad. hr. Ostrowskiego jako

najwicej majcych kresek na kandydatów. Nastpio znowu
wotowanie, którego wypadek by nastpujcy:

JW. Kruk o wiec ki mia gosów 88, JW. Wad.
hr. Ostrowski 28.

A wic J W. Krukowiecki majcy prost wi-
kszo gosów ogoszony zosta przez JO. K s. P r e-

zydujcego w Senacie i przez J W. Marszaka Izby
Poselskiej Prezesem R a d y Ministrów 1

).

Tu wród licznych okrzyków okazujcych zadowolnienie

tak Czonków Izb obu, jako te licznie zgromadzonych arbi-

trów, obecny na ten czas w Izbie IW. jenera Krukowiecki pra-

wie rozrzewniony w te przemówi sowa:

»Wybór starego onierza na Prezesa R?clu Narodowego

zapewnie wkada na mnie obowizek okazania sprystoci

i oparcia si zamachom, jakie na nasz Ojczyzn robi pud

rónymi kolorami patryotyzmu lub innymi, ale zawsze zama-

chy. Obowizkiem moim bdzie i drog honoru, jak dotd.

Spodziewam si we wszystkich znale pomoc. Jeeli Bóg po-

zwoli pokona nieprzyjaciela i odzyska drog nam wolno
i niepodlego, wtenczas bd czu obowizek zoy moj
wdziczno Izbom sejmowym za uczyniony wybór«.

Tu JW. Marszaek wykrzykn: »Niech yje Prezes Rzdu
Narodowego !« a mnóstwo przytomnych powtórzyo kilkakro-

tnie te wyrazy. Potem sesya zasolwowan zostaa na czas nie-

ograniczony. W. hr. O s t r (o w s k i).

*) Odnone zawiadomienie Jen. Krukowieckiego brzmi, jak nastpuje:

»Nr. 537.

Prezydujcy w Senacie i Marszalek Izby Poselskiej do JW. Generaa

Hrabiego Krukowieckiego:

Mamy honor zawiadomi JW. Generaa, i wskutek zaczonej tu

uchway na dzisiejszem posiedzeniu Izb Sejmowych 'Poczonych zapadej,

wikszoci wybrany zosta Prezesem Rzdu Narodowego w Radzie Mini-

strów. Stosownie wic do tego penieniem powierzonych sobie obowizków

zaj si raczy.

W Warszawie dnia 17 sierpnia 1831 r. Marszaek Izby Poselskiej

(podp.) Wadysaw hr. Ostrowski. Prezydujcy w Senacie Micha (podp.) X. Ra-

dziwi. Za sekretarza Izby Poselskiej (podp.) W. Zwierkowski. Dep. M. S. W. Za

sekretarza Senatu (podp.) empicki S. K.« [Z allegatów. Por. Dalszy Cig
Zbioru Uchwa Sejmu Polskiego z r. 1831 staraniem Wal. Zwier-

kowskiego w Paryu w drukami A. Pinard. 1833. P. W.)].
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Posiedzenie Izb poczonych z d. 27 sierpnia

1831 roku zrana.

JW. Marszaek zaprosi J W. Z w ierkowskiego, aby ra-

czy odczyta list obecnoci. Obecnymi byli (94):

Z Województwa Krakowskiego. P o s o w i e : JJWW. Teodor

lski. Wiktor uniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JW. Jan Oirych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Libiszewski. Hieronim Kochanowski. Konstanty widziski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Teofil Mo-
rawski. Marcin Radoski. Stan. Kaczkowski. Floryan Suchecki. Kantorbery

Tymowski. Wlad. hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Antoni Rembowski. Stan.

Miczyski. Alojzy Biernacki. Józef Ziemicki. Ksawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JW. Kalikst Mo-
rozewicz.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Wincenty Chemicki.

Deputowani: JJWTW. Ignacy Dembowski. Wojciech Chobrzyski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Szczepan winiarski. Jakób

Okcki. Antoni Plichta. Fra. Dbrowski. Ignacy Starzyski. Adam u-
szczewski. Fra. Trzciski. Eugeni Subicki. Józef Kretkowski. Józef Mo-
dliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Dominik Krysiski. Józef

Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Ludwik Lutostaski.

Fra. Woowski. Augustyn Morzkowski. Wojciech Chodecki. Antoni Za-

wadzki. Walenty Zwa.
Z Woj e wód ztwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks Mar-

kowski. Joachim Lelewel. Wlad. Zawadzki.

Deputowani: JJWW. Fra. Obniski. Feliks Gumowski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki.

Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JJWW. Ksa-

wery Godebski. Stan. hr. Worcell.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Ksawery Sabbatyn. Amancyusz Zarczyski. Aleksander

Bernatowicz. Henryk Nakwaski.
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Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Wincenty

hr. Tyszkiewicz. Daniel Tchorzewski. Jakób Malinowski.

Z Województwa Grodzieskiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander margrabia Wielopolski. Karol Niemcewicz. Józef Kaszyc. Euge-

niusz Breza.

Z Województwa Biaostockiego. Posowie: JW. Jan Kar-

wowski.

Z Województwa Wileskiego. Posowie: JJWW. Antoni Prze-

ciszewski. Adam Koysko. Cezary Plater. Józef Zienkowicz. Ludwik Pietkie-

wicz. Ludwik Zambrzycki.

Z Województwa Miskiego. Posowie: JJWW. Waleryan Pie-

tkiewicz. Wad. Plater. Antoni Huszniewicz.

Lista Senatorów Królestwa Po 1 skie g o (19):

Biskupi: JJWW. Pramowski Adam, biskup pocki. Dzicielski Mar-

celin, biskup lubelski.

Wojewodowie: JJWW. Radziwi Ks. Micha, Prezydujcy. Wo-
dzicki hr. Stan. Kochanowski Micha. Ostrowski hr. Antoni. Nakwaski Fra.
Mciski hr. Wojciech.

Kasztelanowie: JJWW. Bronikowski Adam. Potocki hr. Micha.

Biekowski Antoni. Lewiski Fra. Ksawery. Walchnowski Andrzej. W-
yk Fra. Ostrowski Wojciech. Olizar hr. Narcyz. Wgrzecki Stan. empicki
Ludwik. Niesioowski hr. Ksawery.

JW. Marszaek: "Zgromadzilimy si dnia dzisiejszego

w potrójnym celu i trzy czynnoci mamy do zaatwienia.

Pierwsz z tych jest wybór czonka do komitetu
obrony miasta Warszawy na miejsce JW. Bonawentury
Niemojowskiego, który, jako Zastpca Prezesa, nie moe na-

dal dopenia obowizków, do których przez nas powoany
zosta.

Drug z tych czynnoci byoby wprowadzenie projektu,

który na dniu wczorajszym Czonkom Izb obudwóch by roz-

dany. Projekt ten tyczy si ustanowienia delegacyi,
która w zastpstwie Rady Stanu stanowi ma wzgldem
oddawania pod sd urzdników administracyjnych przez Rzd
mianowanych za przestpstwa w urzdzie, wzgldem sporów
jurysdykcyjnych w sprawach juristitio nie podpadajcych i wzgl-
dem da allewiacyi.

Nakoniec trzeci czynnoci byoby wysuchanie ra-

portu delegacyi naszej, uchwa z d. 9 b. m. do gó-
wnej armii do Bolimowa wysanej. Zdaje si, i w przy-

stpowaniu do zaatwienia tych czynnoci wypadaoby nam
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si trzyma tego porzdku, jaki dopiero naznaczyem, a to

z tych powodów: obrona miasta Warszawy nie moe cierpie

najmniejszej zwoki, bo nieprzyjaciel ju jest pod murami sto-

licy i, jak mamy nawet pewno, niedugo moe zdobycia jej

dowiadczy zapragnie, z czego jednak nie inn korzy odnie-

sie nad t, e ciaa najezdników ju nie na ziemi jczcej pod

jarzmem despoty, ale na wolnej naszej ziemi spoczywa bd.
Pierwsza z tych czynnoci podug porzdku, jaki oznaczyem,

naleaaby waciwie do samej tylko Izby Poselskiej; gdy je-

dnak uchwaa zmieniajca Rzd Narodowy postanowia, i
wszystkie nadal czynnoci w Izbach poczonych zaatwia si
bd, a zatem, jeeli Izby podziel to zdanie i zgodz si na

porzdek w zaatwieniu tych czynnoci przezemnie oznaczony,

kartki zostan rozdane, i przystpimy naprzód do zaatwienia

pierwszej czynnoci, t. j. do wyboru czonka do komitetu obrony

miasta Warszawy, która to czynno, spodziewam si, i nam
wiele czasu nie zabierze«.

— Gosy: »Zgadzamy si! zgadzamy!«

JW. Worcell: »Chciabym by objaniony co do formy wy-

boru, bo zwyk form, jakiej dotd trzymalimy si, pisz si

na kartce dwaj kandydaci, z których dopiero ten, który wi-
kszo pozyska, zostaje wybrany «.

JW. Marszaek: »Mam honor odpowiedzie JW. Worcell,

i forma przez niego przywiedziona zachowuje si tylko w przy-

padkach, gdzie jest koniecznie wymagana wikszo absolutna,

lecz przy podobnych wyborach dostateczn jest prosta wi-
kszo, i dlatego kady z JW. panów tylko jednego kandydata

na kartce napisa raczy«.

JW. Jeowicki : »Prosibym JW. Marszaka o objanienie,

czy wybór ten z samych tylko Posów ma by uskutecznionym

JW. Marszaek: »Poniewa w komitecie uby czonek z Izby

Poselskiej wybrany, miejsce po nim wakujce nie moe by
zapenione, tylko przez Czonka z Izby Poselskiej. e za
z przyczyn wyej przezemnie ju przywiedzionych czynno
ta odbywa si bdzie w Izbach poczonych, przeto Czonko-

wie obu Izb tylko na Czonka z Izby Poselskiej gosowa bd.
Na asesorów z Izby Poselskiej zapraszam JJWW. Klimon-
towicza i Konstantego J e z ier s ki eg o«.

Dyaryusi T. VI. 30
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JW. Prezydujcy w Senacie JO. £s. Radziwi: »Ja za z Se-

natu zapraszam JJWW. Oli z ara i N iesioo w sk i e g o«.

Gdy przystpiono do wyboru okazao si, e byo wotu-

jcych z Izby Poselskiej 94, z Izby za Senatorskiej 19, a za-

tem wszystkich 113. Po obliczeniu wotów JW. Marszaek ogosi,

i wskutek wotowania JW. Teofil Morawski, jako najwicej

bo 22 kresek majcy, jest czonkiem do komitetu obrony
miasta Warsza w y.

Po nim mieli wotów: JJWW. Zwierkowski 20, Wiszniew-

ski 13, Dbrowski 12, Jowieki 12, Tyszkiewicz 7, Trzciski 6,

Dembowski 5, Lelewel 4, Godebski 3, Hier. Kochanowski 3,

lski 3. Krysiski 1, Konst. Witkowski 1, Barzykowski 1.

(Razem) 113.

JW. Marszaek: »Przystpimy teraz do zaatwienia drugiego

przedmiotu dzisiejszej naszej narady. Wzywam JW. Zwier-
kowskiego, aby w zastpstwie Sekretarza odczyta raczy

projekt przez Rzd wprowadzi si majcy «.

iW. Zwierkowski czyta:

»Izba Senatorska i Izba Poselska, zwaywszy, e podug
art. 73 ustawy konstytucyjnej Królestwa Polskiego do czyn-

noci Rady Stanu naiey stanowienie wzgldem oddania pod

sd urzdników administracyjnych, przez Króla mianowanych,

za przestpstwa w urzdzie, rozpoznawanie sporów jurys-

dykcyjnych, tudzie podug postanowienia królewskiego z dnia

[n kwietni! ]
1817 r - w zwizku z postanowieniami namiestnika

z d. 20 lutego 1816 i 26 listopada 1822 r. rozstrzyganie spo-

rów o allewiacye; e po zawieszeniu przez art. 3-ci uchway
sejmowej z d. 29 stycznia r. b. w swej mocy rozdziau 3 go

tytuu III ustawy konstytucyjnej Rada Stanu czynn by prze-

staa, a przedmioty wyej wspomnione s tego rodzaju, e roz-

strzygnienie ich zwoce ulega nie powT inno; w celu przeto

zaatwienia takowych na przedstawienie Rzdu Narodowego
i po wysuchaniu Komisyów sejmowych uchwaliy i uchwalaj,

co nastpuje:

Art. 1. Atrybucya Rady Stanu co do rozpoznawania i sta-

nowienia:

1° wzgldem oddawania pod sd urzdników administra-

cyjnych, przez Rzd mianowanych, za przestpstwa wr urzdzie,

wyjwszy tych. co [s] Sdowi Sejmowemu ulegli,
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2° wzgldem sporów o jurysdykcy w sprawach juristi-

tio nie podpadajcych,
3° sporów tyczcych si danej allewiacyi,

porucza si do czasu uorganizowania na nowo Rady
Stanu oddzielnej Delegacyi z siedmiu czonków skada si

majcej, których Prezes Rzdu Narodowego w Radzie Mi-

nistrów z urzdników wyszych sdowych i administracyjnych

zamianuje; przydanym jej zostanie sekretarz gówny.
Art. 2. Wyznaczy równie Prezes Rzdu Narodowego

w Radzie Ministrów w myl statutu organicznego Rady Stanu

Komisy z jednego Radcy Stanu i czterech Referendarzy zo-

on, która zajmowa si bdzie przygotowaniem czyli in-

sirukcy przedmiotów Delegacyi do rozstrzygnienia poru-

czonych.

Art. 3. Delegacya i Komisya instrukcyjna stosowa si
bdzie do prawide dla Rady Stanu wr przedmiotach tego ro-

dzaju przepisanych.

Art. 4. Wykonanie niniejszej uchway poleca si Rzdowi
Narodowemu«.

JW. Minister sprawiedliwoci Kasztelan Lewiski; »Zabierajc

w tym przybytku obrad narodowych po raz pierwszy w cha-

rakterze urzdnika wadzy wykonawczej £'os mój, niech mi si
godzi przemówi sów kilka przed matery tyczc si pro-

jektu do prawa, [o Wydziale, któremu mam przewodniczy].

Wydzia sprawiedliwoci za carów rosyjskich by widocznie

zaniedbany i upoledzony; rodek ten uatwia drog do wszel-

kich naduy wadz administracyjnych, podnosi despotyzm

i dopomaga nieuszanowaniu dla praw istniejcych. Zasady

prawa suyy jedynie za wskazówk w sporach cywilnych

midzy prywatnemi osobami i w niektórych materyach prze-

ciw skarbowi publicznemu. Rzd w stosunku do okolicznoci

stanowi sam prawa dogadzajce jego woli, dogadzajce despo-

tycznym rozkazom Naczelnego Wodza. Wbrew artykuom 18

i 19 ustawy konstytucyjnej napeniano bez wpywu sdów
wizienia: wbrew artykuowi 21-mu konstytucyi stawiano oskar

onych przed komitet ledczy, a nie przed sdem waciwym;
wbrew art. 152 konstytucyi spraw o zbrodni Stanu sdzi
sd wrojskowy; z obraz art. 25 go konstytucyi osdzony przez

sd sejmowy Krzyanowski i Majewski uwizieni zostali z kraju;

30*
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z obraz art. 16-go konstytucyi zaprowadzono cenzur cienia-

jc wolno druku; z obraz artykuów 26 i 27 konstytucyi

zabierano bez wyroków wasno prywatn na rozszerzenie

dróg publicznych; równie bez wyroków sdowych samowa
dnie w stolicy i po miasteczkach rozbierano policyjnie cae

domy, cinano je do poowy dla prostowania ulicy. Nikt si nie

opiera; nie opierali si po sobie idcy ministrowie sprawiedli-

woci. Minister sprawiedliwoci jest tym najglówniejszym stró-

em karty konstytucyjnej; wszake na naczelnikówT tego wy-

dziau lka si rzd zeszy powoywa znawców prawa. Pra-

cowano pozornie z wielkim kosztem dla skarbu nad udosko-

naleniem prawa; praca ta owocu nie wydaa. Pitnacie lat

czasu nie wystarczyo do zaprowadzenia sdownictwa konsty-

tucyjnego. Kodeks karny napeniony przepisami niestosownymi

dla kraju naszego. Instrukcya spraw kryminalnych odbywa si
dotd wedle procedur pruskiej i austryackiej. Smutne pozo-

staje nam wspomnienie zrcznego wytrcenia z prawa inst[ytu]-

cyi urzdników stanu cywilnego i z ni poczonych stosun-

ków, tak cisy zwizek z cywilizacy narodow majcych.

Konstytucya dotd obowizujca, ustanawiajc sd najwyszej

instancyi ostatecznie sdzcy, obalia w tej hi(e)rarchii sdowej
systemat dnoci konstytucyjnych, który zmierza do zapobie-

enia wszelkiej arbitralnoci. Konstytucya ogranicza wadz
królewsk, stawia pod kontrol wszystkie wadze, a sdowi
najwyszemu nadaje charakter despotyczny i moc bez dalszej

kontroli stanowienia. Wyobraenia nowsze w dwóch tylko in-

stancyach wymiaru sprawiedliwoci szukaj, a sd kasacyjny

jest najwyszym dozorc przestrzegajcym obrazy prawa. Sd
kasacyjny nie sdzi, lecz naprowadza sdziów, jeeli ci le
zrozumieli lub niewaciwie ocenili przepisy prawa, na drog
lepszego zgbienia ustaw krajowych i na drog jednostaj-

nego] w caym kraju postpowania, od czego bezpieczestwo

wasnoci i osób, a zatem pomylno kraju zawisa. Sd ka-

sacyjny, nie sdzc, tern samem nie jest absolutnym panem
wymiaru sprawiedliwoci, jedynie tylko stanowi najwysz
kontrol nad samymi sdziami i t konieczn rkojmi, e s-
dziowie naduywa nie [mog] wadzy im nadanej. Wszystkie

te niedokadnoci na drog lepsz naprowadzi powinnoci
jest Ministra sprawiedliwoci. Czyli jednak w teraniejszych
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okolicznociach udoskonaleniem praw i instytucyi zatrudni

mona Sejm, wiato wasze rozpozna. Walka zbawie [i]a nie-

podlegoci Ojczyzny naszej zajmuje wszystkie umysy; dla

tego celu powicamy ycie i majtki, nawet na chwil, jeeli

to witej sprawie dopomaga, wszystkie swobody i wolno
osobist.

Przystpujc teraz do usprawiedliwienia wniesionego pro-

jektu do prawa, mam honor przewietnym Izbom poczonym
przedstawi: Rada Stanu od 29 listopada r. z. nie istnieje,

a przedmioty nader wane jej rozstrzygnieniu poruczone dzie-

wity miesic niezaatwione spoczywaj. Utworzenie Rady
Stanu, oznaczenie jej atrybucyi od przyszej uoy si majcej

konstytucyi zawiso; dzisiejszy wszake czas wojenny nie do-

zwala nam jeszcze nad temi kardynalnemi swobód narodowych

prawami deliberowa; ale interesa przez dawn Rad Stanu

zaatwiane nie powinny by dla tych przyczyn wstrzymywane.

Projekt do prawda wniesiony zaradza tej potrzebie, ustanawia-

jc oddzieln do tych przedmiotów Delegacy. Delegacya ta

ma by zoona z urzdników wyszych sdowych i admini-

stracyjnych, którzy obok waciwych zatrudnie i tym obo-

wizkom zadosy uczyni zdoaj, a tak i skarb ochronionym

bdzie od wydatku. Wybór osób Prezesowi Rzdu w Radzie

Ministrów pozostawiony, a to z tej zasady, i wyrane ich ozna-

czenie mogoby pocign za sob trudno w wykonaniu

uchway sejmowej. Usprawiedliwienie szczegóów projektu za-

chowuj sobie na przypadek, jeeli dyskusya okae tego po-

trzeb«.

JW. Posturzyski : »Komisye sejmowe woyy na mnie

obowizek przedstawienia powodów do projektu tego: gdy te

ju przez JW. Ministra sprawiedliwoci wyoone zostay, przeto

w miar potrzeby, jak dyskusya okae, zastrzegam sobie mo-
no czynienia uwag«.

JW. Woowski: » Jakkolwiek, co si tyczy celu tego pro-

jektu, t. j. iby co do atrybucyi wzgldem oddawania pod sd
urzdników administracyjnych, wzgldem sporów jurysdykcyj-

nych i sporów tyczcych si danej allewiacyi. atrybucye te,

które dawniej do Rady Stanu naleay, byy powierzone innej

magistraturze, zgadzam si z JW. Ministrem sprawiedliwoci,

jakkolwiek obecny na Komisyach nie robiem zarzutów, które



— 470 —

teraz czyni zamierzam: wyznam jednak, i w przedmiocie tak

wanym, gdzie idzie o zgbienie statutu organicznego o Ra-

dzie Stanu, tudzie rónych postanowie, niepodobna wszyst-

kich potrzebnych okolicznoci w uchwaach tych objtych mie
obecnie w pamici. Lecz kiedy rozwayem statut organiczny

o Radzie Stanu, kiedy zmierzyem stosunek zachodzcy mi-
dzy statutem organicznym, a obecnym projektem, postrzegem

wielk dysharmoni midzy majc si ustanowi Delegacy,

a dawniejsz Komisy instrukcyjn. Postrzegem, e w art.

23-cim statutu organicznego o Radzie Stanu ogólne zgroma-

dzenie Rady Sianu ma stanowi w przedmiotach, które dzi

pod nasze rozpoznanie przychodz; w projekcie za podanym
powiedziano, e cae zgromadzenie Rady Stanu ma by przez

siedmiu czonków zastpione. W art. 29-tym jest powiedziane,

e w tych wszystkich przedmiotach cae zgromadzenie Rady
Stanu ma stanowi, a komplet przynajmniej z 7 czonków musi

by zoony; wic tam mogo by kilkunastu, a koniecznie po-

winno byo by siedmiu: w podanym projekcie adnej nie masz

o tern wzmianki, a nadto adnego zastrzeenia na przypadek

choroby lub mierci którego z czonków. W art. 35 tym posta-

nowiono, i Komisya instrukcyjn ma by zoona z piciu

czonków: jednego radcy Stanu i czterech referendarzy Stanu,

a komplet z trzech koniecznie czonków skada si musi: w po-

danym projekcie nic o tern nie powiedziano, tylko to samo, co

wyej, powtórzono, e Komisya instrukcyjn. która si ma za-

trudnia przygotowaniem sprawy, ma si skada z piciu

czonków. Stosunek dawny jest wcale inny, jak w projekcie

Komisyi instrukcyjnej, bo tam si ma, jak kilkunastu do sie-

dmiu lub piciu, tu za jak siedm do piciu; tam czonkowie

Komisyi instrukcyjnej wybierani byli z samego grona Rady

Stanu; wic bya to ta sama wadza, tu za osobno siedmiu

czonków, którzy maj zastpowa Rad Stanu; a. osobno wy-

brani by maj piciu bez gosu stanowczego. Taka dyshar-

mdnia nie moe pozosta. Uczyniwszy wic zastrzeenie, i
bd za projektem, zachowuj sobie mono projektowania

przy dysknsyi niektórych zmian «.

JW. Kasztelan Walchnowski : »Z Senatu nie by aden czo-

nek przy dyskusyi projektu tego w Komisyach obecny; projekt

ten uoyli sami komisarze z Izby Poselskiej. W istocie zmie-
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nia on dawniejsze postanowienie, gdzie ju nie Rada Stanu,

ale tylko siedmiu czonków ma stanowi. Gdy to jest najwy-

sza instancya, od której nie masz apelacyi, nie mona, aeby
stanowia tak maa liczba osób. Gos JW. Woowskiego wy-

kaza potrzeb zaprowadzenia w projekcie zmian niejakich,

celem wic gruntownego roztrznienia jestem za powtórnem
odesaniem go do Komisyów«.

JW. SzanJecki: »Od powiadajc na gos JW. Kasztelana Wal-

chnowskiego, owiadczam, i nie tak si rzecz ma, jak nam
oznajmi, aeby nikt z Senatu nie znajdowa si na Komisyach.

Z Senatu prezydowa JW. Potocki; jak nam wiadomo, wszyscy

komisarze z Senatu byli wezwani; e si nie zeszli, to nie

nasza wina. Ci, którzy si zeszli, nie mogli pozosta bezczyn-

nymi, uznali projekt za potrzebny i, co w nim byo niedogo-

dnem, poprawili. Teraz dzielimy zdanie JW. Woowskiego
i przychylamy si do uczynienia poprawek w miejscach przez

niego wskazanych, co w Izbach dzisiaj uskutecznionem by
moe bez odsyania projektu do Komisyów, zwaszcza, gdy

co do Komisyi, majcej zastpowa Rad Stanu i instrukcyjnej,

o to tylko rzecz idzie, aeby by w nich komplet powikszonym
JW. Kasztelan Biekowski: »Tyle tylko dodam, e ani ja,

ani aden kolega z Senatu nie bylimy uwiadomieni o zebraniu

si Komisyów; sdy zatem z Senatu nikt si nie znajdowa,

susznie bardzo JW. Kasztelan Walchnowski wnosi, aeby pro-

jekt do Komisyów odesa. JW. Szaniecki utrzymuje, e komi-

sarze z Senatu byli wezwani, popierajc tern twierdzenie swoje,

e si na posiedzeniu Komisyów JW. Potocki znajdowa i w nich

prezydowa. Odpowiadajc na to, mog zapewni, e z Komi-

syi prawnej aden z komisarzy wezwany nie by; z innych

Komisyów moe byli wezwani, lecz projekt obecny wymaga
szczególniej obecnoci komisarzów prawnych, a z tych zacie

nie by zawiadomiony. To tylko, co chciaem powiedzie«.

JW. Szaniecki: »Nie jest win Komisyów, gdy którego z ko-

misarzy wony czasem nie zastanie w domu. Nie mamy rodka
dla przekonania si, który odebra, a który nie otrzyma zawia-

domienia, i czyli z powodu niewiadomoci, lub z innych jakich

przyczyn nie znajdowa si na Komisyach obecny. Ci, którzy

odbior wezwanie, schodz si, nie wiedzc, czy inni przyjd,

lub nie, a gdy si komplet prawem oznaczony zbierze, przy-
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stpuj do czynnoci. To zatem, co JW. Kasztelan Walchnow-
ski przytacza, nie moe by powodem do odesania projektu

tego do Komisyów«.

JW. Kasztelan Walchnowski: »Z powodu uczynionego za-

rzutu prosz o dowód, czy wony by u nas, lub nie«.

JW. Minister sprawiedliwoci: »Okoliczno, i komisarze

byli wezwani, naley do zaatwienia pomidzy nimi samymi.

Co do mnie, na zebraniu si Komisyów zastaem kilkunastu

Czonków z Izby Poselskiej i jednego z Senatu. Zwykle pro-

jekta w Komisyach rozczonych rozbierane bywaj przez

trzech Czonków z Izby Poselskiej i trzech z Izby Senatorskiej.

W obecnym przypadku, kiedy Izby w poczeniu dziaaj, po-

dzia komisarzy nie jest oznaczony i tylko si wymaga, aby

koniecznie 8 osób znajdowao si obecnych. Na posiedzeniu

Komisyów razem wszystkich osób byo 13. Okolicznoci s na-

glce: projekt ma na celu ustanowienie prostych Delegacyów^

majcych zaatwia niektóre czynnoci Rady Stanu. Przedmiot

ten moe by bezpiecznie w Izbach zaatwiony, bo Komisye

nie miayby si w nim nad czem zastanawia. Uwag JW.
Woowskiego co do kompletu osób skada majcych Delega-

cy i Komisy instrukcyjn znajduj myln. Komisya delega-

cyjna skada si bdzie z osób 7-miu, lecz Prezesowi w razie

nieobecnoci którego z czonków suy prawo dopenienia kom-

pletu przez wezwanie osoby, któraby zastpia nieobecno; wic
zdaje si, i w kadym przypadku uczyni si zadosy prawu
statutu organicznego. Co do Komisyi instrukcyjnej, ta podug
statutu organicznego odbieraa dowody, zarzuty przeciwko

urzdnikom; co do sporów jurysdykcyjnych odbieraa wyroki;

w sporach allewiacyjnych odbieraa decyzye wadz administra-

cyjnych. Jej przeto obowizkiem byo przysposobienie wszel-

kich materyaów, przychodzcych pod rozbiór Rady Stanu,

a zatem Komisya instrukcyjn zawsze oddzielnie dziaaa, i dla-

tego w tym projekcie nie zostaje w adnym zwizku z sdz-
cym wydziaem. Dlatego unikalimy rozszerzania projektu tego,

aby go nie naraa na próne dyskusye«.

JW. Swidziski : »Wprawdzie zarzuty przez JW. Woow-
skiego mogyby w Izbach by rozbierane, lecz ze wzgldu na

uwagi JJWW. Senatorów, e nie byli na Komisye do uoenia
projektu wezwani, bybym za odesaniem go do Komisyów.
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Nie jest to maa okoliczno, kiedy widzimy wyczonych tych,

którzy wedug prawa powinni zasiada na Komisyach. Przy-

kad ten jest bardzo niebezpieczny. wiadectwu dwóch Sena-

torów naley da wiar, i komisarze z Senatu nie byli na

posiedzenie wezwani. Gdybymy to mieli puci bez zwró-

cenia uwagi, sami dalibymy powód do nowych nadal naduy,
a cho tu idzie o mae tylko rónice, jednak dla samego
przykadu, aeby nie wolno byo wypuszcza adnego z tych,

którzy zasiada winni, jestem za zwróceniem projektu do Ko-

misyów «.

JW. Szaniecki: »Trudno poj, ktoby tu chcia wycza
komisarzy. Wzywa na Komisye nie jest dzieem czonków,
lecz dzieem Prezydujcego, t. j. najstarszego wiekiem z Sena-

torów, a tym jest JW. Kochanowskie*.

JW. Wojewoda Kochanowski: »Wcale o niczem nie wie-

dziaem... «

JW. Szaniecki w kontynuacyi: » Wzywanie dzieje si w kan-

celaryi sejmowej, o czem czonkowie Komisyów nie wiedz,
i aden z nich nie ma tam udziau. Aeby na przyszo za-

pobiedz podobnym nieporozumieniom, najlepiejby byo, aeby
szanowny dyrektor kancelaryi rozsya w miejsce kartek ku-

rend, na którejby si kady czonek podpisa, coby suyo za

dowód, i zosta wezwany. Teraz za, gdy JW. Swidziski zga-

dza si, iby zaprojektowane przez JW. Woowskiego poprawki

w Izbach uskutecznione by mogy, jestem za przystpieniem

do rozbioru projektu «.

JW. Marszaek: »rodek przez JWr
. Szanieckiego wskazany

mniejby jeszcze odpowiedzia celowi, jak rozsyanie kartek.

Z kurend obchodzcy komisarzów wony, nie zastawszy ich

w domu, kilka razy musiaby wraca i dlatego czonkowie
Komisyów mogliby nie do wczenie by zawiadomieni. Za-

praszajce kartki zdaj si by dostateczne, i mona si spuci,
i kto kartk odbierze, nie zatai tego, e j odebra. W obe-

cnym przypadku bya okoliczno nastpujca, jak miaem spo-

bno dowiedzenia si teraz prywatnie. W Rzdzie Narodowym
postanowiono wnosi projekt obecny; nastpio to wczoraj okoo
godziny 2-giej popoudniu. Komisye miay by zaproszone na

6-t godzin. Sam byem w obudwu kancelaryach tak Senatu,

jak Izby Poselskiej, aeby komisarzy zaproszono: czyli w Se-
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nacie dopeniono tego, nie wiem, lecz komisarze z Izby Posel-

skiej byli zaproszeni. Poniewa pora bya ju spóniona, moe
by, i chocia by wony u którego czonka, gdy go nie za-

sta, ten o tern wczenie nie móg si dowiedzie. Wicej je-

szcze powiem. Jak w tej chwili dowiaduj si, poniewa kar-

tek gotowych nie byo, wony chodzi z kurend; gdy wic
którego z czonków nie zasta, ten adnym sposobem dowie-

dzie si nie móg'. Wracajc si do projektu, gdy kilku Czon-

ków odezwao si za odesaniem do Komisyów z powodu, e
aden czonek z Komisyi prawnej Senatu nie by przy uka-

daniu projektu, bo by tylko czonek Komisyi skarbowej, a pro-

jekt obecny do Komisyi organicznej naley, zdaje si, e po

gosie Kasztelana Potockiego, który teraz ma zabra, wypada
odda pod rozstrzygnienie Izb t kwesty, czy projekt ma by
odesany do Komisyów, lub nie«,

JW. Kasztelan Potocki: »Poniewa ja tylko jeden z komi-

sarzy Senatu byem na Komisyach obecny, sdz by moim
obowizkiem wyjani, jakim sposobem dowiedziaem si o po-

siedzeniu Komisyów. Idc przez Krakowskie Przedmiecie,

dowiedziaem si od jednego z komisarzów Izby Poselskiej

o zebraniu si Komisyów i tym sposobem znajdowaem si na

niem. Mylaem, i w domu zastan wezwanie, lecz gdy go

nie zastaem, sdziem, i tylko mnie jednego wezwanie nie

doszo, a gdy tutaj kilku Senatorów owiadcza, e ich nie we-

zwano, z tego pokazuje si. i aden z komisarzów Senatu

o naradzie Komisyów zawiadomiony nie by«.

JW. Godebski: »Objanienie przez JW. Marszaka udzie-

lone wanie utwierdza to przekonanie, aeby, przychylajc si
do wniosku JW. Swidziskiego, projekt do Komisyówr zwróci.

Okoliczno jest wana, a zatem nie straci si na odesaniu,

bo projekt wróci dojrzalszy. wiadectwo Senatorów, e na Ko-

misye wezwani nie byli i nie mieli udziau w tej pracy, za-

suguje na uwag, aeby rzecz publiczna na szwank naraona
nie bya. Powtarzam, gdy odelemy projekt do Komisyów,
wróci lepiej przygotowany i uniknie si w Izbach dugiej

dyskusyi. dam zatem, aeby JW. Marszalek podda pod

rozstrzygnienie kwesty, azali projekt ma by do Komisyów
zwrócony. Zdaje si, i na niego dugo oczekiwa nie b-
dziemy^
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JW. Chemcki: »Nie dziel zdania zadajcych odesania

projektu do Komisyów, albowiem ci, którzy tego daj, nie

usprawiedliwili, e komisarz(y) z Senatu nie wezwano. Komi-

sye zoone byy z wicej czonków jak do kompletu potrzeba

byo. Ze za Komisarze Senatu nie by i i, to nam teraz wiata
swego udzieli mog. Wtpi, aeby ci. którzy chc odesania

projektu do Komisyów, nie dzielili zdania, e wiato w Izbach

jest obszerniejsze, jak w Komisyach«.

JW. Minister sprawiedliwoci: »Zdaje mi si. e tu powinna

yd kwestya prawna, czy by projekt w Komisyach rozbierany,

lub nie, i czy w Komisyach by komplet zebrany, lub nie.

W Komisyach poczonych nie uwaa si, którzy czonkowie
byli, tylko ilu ich byo: tu byo ich 13, a zatem wicej jak po-

trzeba. Okoliczno, e nie rozesano kartek, nie powinna

wstrzymywa wprowadzenia projektu, bo kady tu moe czyni

swoje uwaizi«.

JW. Wielopolski: »Dziel zdanie JW. Godebskiego tak tra-

fnie wyuszczone. Bybym nie zabiera gosu, lecz gdy JW.
Minister sprawiedliwoci obstaje przy wprowadzeniu projektu,

musz zwróci uwag na bd jego, który potrzebuje sprosto-

wania. JWr

. Minister utrzymuje, i z tego powodu, e projekt

by w Komisyach poczonych, nie naley uwaa, którzy czon-

kowie byli, lecz ilu ich byo. Raczej gdyby projekt przechodzi

przez Komisye rozczone monaby przyj t zasad. Midzy
Komisyami poczonemi taki sam zachodzi stosunek, jaki mi-
dzy Izbami poczonemi. Jak nie mona braku czonków Izby

Poselskiej zastpi nadmiarem czonkówr Izby Senatorskiej, lub

braku czonków Izby Senatorskiej zastpi nadmiarem czon-

ków Izby Poselskiej, tak podobnie dzieje si w Komisyach.

Jestem przeto zdania, aeby dla tego. i projekt ten nie zdaje

si by tak bardzo nagym, odesa go do Komisyów«.

JW. widziski: »Nie dziel zdania mówicego przedemn
w tern, aeby w Komisyach poczonych koniecznie by po-

trzebny komplet Senatorów, ale jestem tego przekonania, i
nie godzi si wypuszcza adnego z komisarzy, bo gdyby ko-

misarze z Senatu byli wezwani, a nie przyszli, sami komisarze

Izby Poselskiej mogliby czynnoci dopeni. Ta przypadek, jak

nam J W. Marszaek przytoczy, by taki, i komisarze z Senatu

nie zostali wezwani. Nie dlatego, e komisarze z Senatu nie
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byli obecni, daem zwrócenia projektu do Komisyów, lecz

aby nie zostawi nadal przykadu, i godzi si któregokolwiek

czonka z Komisyów wypuszcza. Pan Minister przypuszcza,

i nie naley mie wzgldu na to, czyli komisarze byli we-

zwani, tylko, czy komplet istnia. Przyjwszy t zasad, mo-

naby dla zachowania kompletu wezwa do narady tych, któ-

rychby sobie yczono, a wyczy tych, o którychby sdzono,

i bd przeciwnego zdania. Wic dla tego jedynie przykadu,

aeby nikt nadal z komisarzy nie by wyczony, daem
i dam zwrócenia projektu do Komisyów«.

JW. Godebski : »Powaam si do dawniejszego mego zda-

nia kilka uwag uczyni. Poniewa obradujemy w Izbach po-
czonych, konieczn jest rzecz, aby Komisye Izb obudwu
obradoway. Skoro komisarze z Senatu wezwani nie byli, takie

uchybienie na wzgld Izb zasugiwa powinno wanie dla

tego, e w poczonych Izbach obradujemy. Samo za uspra-

wiedliwienie, czy Komisarze z Senatu byli wezwani, tak jest

delikatn matery, iby j raczej pomin naleao, tern bar-

dziej, gdy trzech Senatorów ju owiadczyo, e wezwanymi nie

byli. Gdy projekt ten wymaga poprawek, jak to kolega Wo-
owski wyjani, zadosy si uczyni i tej potrzebie, i daniu
Senatorów, którzy sprawiedliwie przy prawach swych obstaj,

gdy projekt do Komisyów zwróconym zostanie«.

JW. Krysiski: »Ilekro by gos wany w tych Izbach

podnoszony, ilekro byy okolicznoci niecierpice zwoki,

wszyscymy wszystko pomijali, przystpujc do rzeczy. Gdyby
projekt obecny by tej natury i mia styczno z temi okoli-

cznociami, o których wspomniaem, nie odkadalibymy go,

nie odsyalibymy go do Komisyów; lecz wanie, gdy projekt

nie jest tej natury, gdy z gosu JW. Woowskiego pokazuje si,

e trzeba bdzie zgbi statut organiczny o Radzie Stanu,

przy zgbieniu którego wypadnie zaprowadzi pewne mody-

fikacye w obecnym projekcie, rozumiem, i jest nawet intere-

sem samego projektu, aby by do Komisyów odesanycc

JW. Marszaek: »Poddaj Izbom pod rozstrzygnienie nast-

pujc kwesty: Kto jest zdania, aeby, stosownie do

wniosku JW. Kasztelana Walchnowskiego przez wielu Czon-
ków popartego, rzeczony projekt do Komisyów ode-

sa, powsta raczy «.
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— Prawie wszyscy powstali. —
»Trzecim przedmiotem dzisiejszych obrad naszych miao

by wysuchanie raportu Delegacyi do Bolimowa wysanej.

JW. Morawski (Teodor), który si podj wygotowania tego

raportu i takowy uoy, oddalajc si teraz do zaatwienia

czynnoci, jako Minister spraw zagranicznych, owiadczy mi,

i w przedstawieniu dzisiaj raportu tego zachodzi ta trudno,

i z powodu prac, któremi jest zajty nie móg dotd przed-

stawi czonkom, Delegacy skadajcym, dopiero zaprosi ich

na jutro na godz. 12 zrana, tam dopiero przejrzany, jeeli gdzie

bdzie tego potrzeba, poprawiony i dopiero Izbom bdzie móg
by przedstawiony.

Zosta zoony do laski projekt przez Po s a Rówie-
skiego (Hr. Worcella) wzgldem wyjcia z pod prawa i opieki

wszystkich Polaków, którzy nie opuszcz szeregów nieprzyjaciel-

skich po upynionym miesicu od daty ogoszenia niniejszej

uchway, i aeby ci wszyscy jako zdrajcy Ojczyzny infami no-

towanymi zostali. Zapewne Izby zgodz si, aby wniosek ten

do Komisyów by odesany«.
— Gosy: »Prosimy!« —
»Drugi wniosek podany zosta przez posa Gro-

dzieskiego (Aleks. Wielopolskiego) treci nastpujcej : aeby
wszystkie nominacye urzdników kontrasygnowane byy przez

jednego z Ministrów, wyjwszy nominacye Ministrów. Zapewne
Izby zgodz si, aeby i ten take wniosek do Komisyów
by odesany«.

— Gosy: »Prosimy!« —
»Sesya solwuje si do wtorku, poniewa w poniedziaek

wraz z Prezydujcym w Senacie JO. Ks. Radziwiem musimy
by obecni na Radzie Ministrów. Na komisarzy dyplomatycznych

w miejsce JW. Niemojowskiego Bonawentury i Teodora Mo-

rawskiego wchodz JJWW. widziski i TymowskU.
Wad. hr. Ostr(owski).
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Posiedzenie Izb poczonych z d. 30 sierpnia
1831 roku.

Po zebraniu si Czonków Izb obu odczytane zostay

listy obecnoci, a naprzód lista Posów i Deputowanych. Byli

obecnymi (79):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

lski. Wiktor uniewski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JW. Jan Olrych Szanieoki.

ZWojewództwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Libiszewski. Hieronim Kochanowski. Konstanty widziski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Stanisaw

Kaczkowski. Wad. hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Stan. Miczyski.
ZWojewództwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst Mo-

rozewicz. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Poletyo.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Wincenty Chemicki.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. [Kajetan Kozowski],

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Jan Rostworowski. Szczepan winiarski. Jakób

Okcki. Antoni Plichta. Fra. Dbrowski. Ignacy Starzyski. Adam u-
szczewski. Fra. Trzciski. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Domi-

nik Krysiski. Józef Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski.

Fra. Woowski. August Morzkowski. | Antoni Zawadzki]. [Walenty Zwa].
Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Ludwik Bieniecki. Joachim Lelewel.

Deputowani: JW. Feliks Gumowski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-

toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Fra. Kisielnicki. Wincenty Gawroski.

Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JW. Stanisaw

hr. Worcell.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Ksawery Sabbatyn. Amancyusz Zarezyski. Aleksander

Bernatowicz. Henryk Nakwski.
Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Win-

centy hr. Tyszkiewicz. Daniel Tchorzewski.
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Z Województwa Grodzieskiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander margrabia Wielopolski. Karol Niemcewicz. Józef Kaszyc. Euge-

niusz Breza.

Z Województwa Biaostockiego. Posowie: JW. Jan Kar-

wowski.

Z Województwa Wileskiego. Posowie: JJWW. Adam Ko-

ysko. Cezary Plater. Józef Zienkowicz. Ludwik Zambrzycki.

Z Województwa Miskiego. Posowie: JJWW. Waleryan

Pietkiewicz. Wad. Plater. Antoni Huszniewicz.

Póniej nadeszli (14):

JJWW. Konstanty Jezierski. Ksawery Biedrzycki. Wojciech Chodecki.

Teofil Morawski. Alojzy Biernacki. Antoni Rembowski. Marcin Radoski.

Jan Augustowski. Kantorbery Tymowski. Ludwik Pietkiewicz. Eugeniusz

Subicki. Antoni Przeciszewski. Ksawery Godebski. Jakób Malinowski.

Z Senatu (21):

Senatorowie Kasztelanowie obecni: JJWW. Niesioowski hr.

Ksawery. empicki Ludwik. Wgrzecki Stan. (Olizar hr. Narcyz?) (Maa-

chowski hr. Ludwik?) [Ostrowski Wojciech]. Wyk Fra. Walchnowski

Andrzej. Lewiski Fra. Ksawery. Biekowski Antoni. Potocki hr. Micha.

Bronikowski Adam.
Wojewodowie: JJWW. Mciski hr. Wojciech. Sierakowski hr.

Kajetan. Nakwaski Fra. Ostrowski hr. Antoni. Wodziski Maciej. Kocha-

nowski Micha. Gliszczyski Antoni. Wodzicki hr. Stan.

Biskupi: JJWW. Dzicielski Marcelin, b. lubelski. Pramowski Adam,
b. pocki.

JW. Ks. Radziwi Micha Pr ezy dujcy w Senacie.

Marszaek: »Stosownie cio decyzyi Izb Komisye przej-

rzay i przerobiy wniesiony na ostatniem posiedzeniu projekt,

który JW. Zwierkowski odczyta raczy «.

JW. Zwierkowski czyta:

»Izba Senatorska i Izba Poselska na wniosek
Rzdu Narodowego i po wysuchaniu K o m i s y [ó w]

sejmowych, z w azywszy, e podug a r t. 73 konst y-

tucyi Królestwa do czynnoci Rady Stanu naley
stanowienie wzgldem oddania pod sd urzdni-
ków administracyjnych przez Rzd mianowanych
za przestpstwa w urzdzie i rozpoznawanie spo-

rów jurysdykcyjnych, tudzie podug postanowi e-

i ' i i • j 3u marca -i cm "
inia królewskiego z d. Ai , . . . 181/ r. w zwizku& 11 kwietnia ^

postanowieniami namiestnika z d. 20 lutego 1816 r.

i 26 listopada 1822 r. rozstrzyganie sporów oalle-
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wiacye; e po zawieszeniu przez art. 3-ci uchway
sejmowej z d. 29 stycznia r. b. w swej mocy roz-

dziau 3-go tytuu III-go ustawy konstytucyjnej
Rada Stanu czynn by przestaa, a przedmioty wy-
ej wspomnione s tego rodzaju, e rozstrzygnie-
nie ich zwoce ulega nie powinno, w celu przeto
•zaatwienia takowych uchwaliy i uchwalaj, co

nast p uj e:

Art. 1. Atrybucye zgromadzenia ogólnego Rady
Stanu co do rozpoznawania i stanowienia
wzgldem:

1° Oddawania pod sd urzdników administra-
cyjnych przez Rzd mianowanych za przestpstwa
w urzdzie art. 39-tym statutu organicznego o Ra-

dzie Stanu przewidziane;
2° Sporów ojurysdykcy w sprawach juristitio

nie podpadajcych;
o° Sporów tyczcych si danej allewiacyi,

por uczaj si Delegacyi z 10 czonków skada si
majcej, których Prezes Rzdu Narodowego w Ra-

dzie Ministrów z pomidzy radców Stanu, referendarzy

i sdziów najwyszej instancyi powoa. Delegacya ta pod
prezydency najstarszego z nominacji sdziego
najwyszej instancyi w komplecie najmniej 7-miu

czonków stanowi bdzie wikszoci gosów.
W przypadku równoci zda los oznaczy czonka
wyczonego z wotujcych.

Art. 2. W myl art. 35- go statutu organicznego
o Radzie Stanu Ko misy a Instrukcyjna skada si
bdzie z trzech czonków przez Delegacy z grona
swego wybra si majcych, kady przedmiot do
ostatecznego rozstrzygnie nia przygotowa obo-

wizanych, którym wszake gos stanowczy w kom-
plecie, przez poprzedzajcy artyku oznaczonym,
zachowanym zostaje.

Art. 3. Czonek Delegacyi, który wpywa do
instrukcyi lub decyzyi jakiego przedmiotu w ni-
szych instancyach, nie moe mie adnego udziau
co do tego przedmiotu w Delegacyi.
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Art. 4. Delegacya i Komisya Instrukcyjna sto-

sowa si maj do prawide dla Rady Stanu w przed-

miotach tego rodzaju przepisanych.
Art. 5. Wykonanie niniejszej uchway poleca

si Rzdowi Narodowemu«.
JW. Minister sprawiedliwoci (Kasztelan Lewiski): »Na osta-

tniem posiedzeniu sejmowem usiowaem przedstawi powody
odczytanego projektu. Nie bd ich tu powtarza. Poniewa
przejcie projektu tego przez Komisye uznane zostao za nie-

legalne, z tego powodu projekt zwrócony do Komisyów zosta.

Tam dosta niektórych zmian. Winienem wic wyjani rónice,

jakie zachodz pomidzy pierwotnym projektem, a teraz si
Izbom przedstawiajcym.

Pierwsza z nich jest, e w tamtym projekcie proponowana
bya odrbna Komisya Instrukcyjna, a odrbna delegacya, która

tego rodzaju spory rozstrzyga miaa. W obecnym za projekcie

Komisya Instrukcyjna jest wypywem delegacyi.

Druga rónica jest ta, e w tamtym projekcie byoby osób

12 zajtych temi czynnociami, teraz za liczba ta do 10 zmniej-

szon zostaa.

Trzecia rónica, e w pierwotnym projekcie w ogólnoci

byo wyraone, e Prezes Rzdu ma wybiera czonków de-

legacyi z urzdników administracyjnych i sdowych; teraz za
osoby te wyznaczone by maj z pomidzy sdziów najwyszej

instancyi, radców Stanu i referendarzy.

Ostatnia rónica polega na tern, e doczony jest tu arty-

ku wyczajcy od wotowania osoby, które w niszych instan-

cyach w tym przedmiocie decydoway. W pierwotnym projekcie

nie byo tego potrzeba, bo tam delegacya z odrbnych osób

zoon by miaa«.

IW. Woowski: »Minister sprawiedliwoci przedstawi zmiany

zaprowadzone w projekcie na wniosek Komisyów sejmowych.

Zdaje mi si, e naley wyjani powody, które skoniy Ko-

misye do zadania tych odrónie, które Minister sprawiedli-

woci tylko wymieni. Wiadomo jest, e podug statutu orga-

nicznego z d. \
9

gr

s^a
1815 r - dla Rady Stanu wydanego,

ta Rada podzielon zostaa na Rad administracyjn i Zgro-

madzenie ogólne Rady Stanu. Tu moe by tylko mowa o tej

drugiej czci Rady Stanu. Miaa ona poruczone sobie cztery przed-

Dyaryusz T. VI. 31
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mioty; naprzód: przygotowywanie projektów do praw; powtóre:

oddawanie pod sd urzdników administracyjnych; po trzecie:

rozstrzyganie sporów o jurysdykcy midzy wadzami sdo-

wemi a administracyjnemi; po czwarte: zbieranie raportów

szczegóowych od wadz i ukadanie z nich ogólnego raportu

Sejmowi przedstawi si majcego. Oprócz tych atrybucyi przez

dekret Namiestnika królewskiego z d. 20 lutego 1816 r. utwo-

rzon zostaa delegacya administracyjna do sporów allewiacyj-

nych; przez dekret za królewski z d. -

k^tTia 1817 r. rozci-

gnito j do apelacyi w sporach administracyjnych od rad pre-

kturalnych, a nastpnie od komisyi wojewódzkich. Delegacya

ta ustaa w r. 1822.

Przedmioty te wróciy do rozstrzygnicia Rady Stanu.

Uwaajc na zwizek statutu organicznego z nastpnymi de-

kretami królewskimi i Namiestnika królewskiego wracamy do

statutu organicznego i jego gównych przepisów. Maj one by
zastpione co do trzech punktów z pomidzy szeciu. Byy
one objte w art. 29-tym statutu organicznego, który mówi, e
cae Zgromadzenie Rady Stanu ma w przedmiotach tych sta-

nowczo decydowa, a siedmiu czonków skadaj komplet ko-

nieczny. Dlatego Komisye nie znalazy dogodnym projekt

rzdowy, który tylko o siedmiu czonkach wspomina, nie prze-

widujc przypadków saboci lub mierci i nie odcza skadu
od kompletu koniecznego. W obecnym wic projekcie posta-

nowiono skad z 10 czonków a komplet z 7-miu.

Druga rónica: dodany zosta przepis, e w przypadku

równoci zda jeden z czonków delegacyi traci gos sta-

nowczy.

Trzecie odrónienie: Jak postanowione byo w art. 35-tym

statutu organicznego d. 1 grudnia 1815 r., e Komisya Instruk-

cyjna nie ma by oddzieln, ale ma wypywa ze zgromadzenia

ogólnego Rady Stanu, tak i tu Komisye wasze osdziy za

rzecz stosown, aby zastosowa si w tej mierze do statutu

organicznego i aby ta Komisya Instrukcyjna bya wypywem
z delegacyi. O tern mówi art. 2 gi projektu. Dlatego Komisya
Instrukcyjna skada si z trzech tylko czonków w miejsce

piciu, e teraz nie tak jest obszerny zakres dziaa delegacyi.

Ostatnia rónica: e czonkowie delegacyi, którzy w ni-

szych instancyach wpywali do decyzyi jakowego przedmiotu,
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nie mog mie w delegacyi w tyme przedmiocie gosu sta-

nowczego. Wniosek ten bardzo sprawiedliwy uczyniony zosta

przez Kasztelana Walchnowskiego i przyjty jednomylnoci.
Dawniej w Radzie Stanu zasiaday te same osoby, co w Ko-

misyach rzdowych. Byo to naduyciem. Trzeba byo temu
zapobiedz. Zapobiega temu art. 3-ci, który stanowi, e czonek
delegacyi wpywajcy w niszych instancyach do instrukcyi

lub decyzyi jakowego przedmiotu, nie moe nic o nim stanowi
w delegacyi.

To s powody, które usprawiedliwi powinny zaprowa-

dzone przez Komisye zmiany w obecnym projekcie«.

JW. winiarski: »W projekcie tym uwaa bd na trzy

okolicznoci: czy jest wczesny, czy bdzie skuteczny, czy bez

szkody dla skarbu? Szczciem od powstania naszego nie li-

czymy urzdników administracyjnych, którzyby zasugiwali na

oddanie ich pod sd. S tacy, którzy w sumieniu si osdzili,

podali do dymisyi, oddalili z kraju i przez to rozumiej, e
unikn wszelkiej odpowiedzialnoci, e wspomn tu tylko o je-

dnym Budzyskim, burmistrzu Siennicy, który pod kar mierci

nakazywa rekwizycye dla Rosyan. Za rewolucyi Kociuszki

nieobecno nie zasaniaa od odpowiedzialnoci. Widzielimy

wtenczas wymierzan sprawiedliwo nie na latarniach, ale

w sposób w prawie wskazany. Teraniejsze nasze postpowanie

rozognio, e tak powiem, niegodziwo niektórych urzdni-

ków, np.Ksawerego Dambrowskiego, który wezwa zicia swego
Rembieliskiego na komisarza obwodu gostyskiego, p. Kani-

kowskiego swego krewnego na inny urzd. Nie wiem, czy

dalej milczenie nam zachowywa wypada. Albo osobom tym
winna ta delegacya dzikczynienie za zachcanie, abymy karki

nasze pod jarzmo skonili, albo winna wymierzy na nie spra-

wiedliwo. Delegacya ta zatrudnia si ma sporami jurysdyk-

cyjnymi. Niema teraz wikszego i naglejszego sporu jak spór

z Paszkiewiczem. Jeeli dla allewiacyi stanowimy t delegacy,

na may bardzo obrb rozcign si mog jej dziaania, gdy
jeszcze wczoraj o mil std zabierali Moskale zawilaskie

produkta. Gówn wad tego projektu jest rozdzielenie Komisyi

instrukcyjnej od sdu decydujcego. Zrobione to jest w celu

ulgi dla skarbu; nie widz jednak potrzeby, aby kto inny refe-

rowa, a kto inny decydowa. Wszake w sdach obie te czyn-

31*
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noci jedne osoby uskuteczniaj. Delegacya ta skada si ma
z urzdników sdowych i administracyjnych. Ci albo tak s
zajci, e nie maj czasu innej powici si pracy, albo jeeli

maj na to czas, s bezuyteczni i niepotrzebnie na budecie

figurujce

JW. Posturzyski : »Oddzieli wypada materye nie majce
stycznoci z tym projektem, o których JW. winiarski wspo-

mina. Wzmianka o tych Polakach, którzy przyjli urzdy na

stron Moskali, naley do uchway poprzednio przez Izby sej-

mujce wydanej, poczytujcej takich Polaków za zdrajców Oj-

czyzny. Do Rzdu naley przyprowadzenie prawa tego do

wykonania, i zapewne nie omieszka tego za zdarzon sposo-

bnoci uczyni. Co si tyczy zarzutu, e projekt ten jest za-

wczesny, niczem on usprawiedliwionym nie jest. Prdzej powie-

dzieby mona, e jest za póny. Od uchylenia Rady Stanu

upyno ju kilka miesicy; tymczasem interesa nie s zaa-

twione. Rzd, znajdujc potrzeb ich zaatwienia, poda obecny

projekt. Co do obawy, aby ustanowienie tej delegacyi nie byo
ze szkod skarbu, wanie w projekcie jest wzmianka, e czon-

kowie tej delegacyi maj by wzici z pomidzy urzdników
publicznych patnych; aden wic ciar dla skarbu nie przy-

bdzie. Zarzut, e Komisya Instrukcyjna jest rozczona od

delegacyi, jest wprost przeciwny temu, co projekt opiewa,

gdy art. 2 -gi mówi, e Komisya Instrukcyjna jest czci
delegacyi i ma gos stanowczy przy decyzyi. Rozumiem wic,

e zarzuty JW. winiarskiego dostatecznie odparte zostaycc

JW. Wielopolski: »Projekt tu wniesiony przepisuje miano-

wanie nowej liczby urzdników dla odbywania czynnoci tu

opisanej. Lubo wniosek przezemnie podany do laski bliej

rozbierany teraz by nie moe, gdy jednak widz obecnych

komisarzy sejmowych, mam sobie za obowizek zwróci ich

uwag, aby jak najprdzej zdanie swoje o moim projekcie wy-

rzekli, i w tej mierze kilka sów powiem. Wiadomo jest wszyst-

kim, jak za uchylonego w d. 17 b. m. rzdu uskarano si, e
podrzdne funkeye obsadzane byy osobami nie przejtemi

spraw nasz. Nie mona temu inaczej zaradzi, jak czc
nominacye niszych urzdników z odpowiedzialnoci wy-
szych, którzy do tych nominacyi wpywali. Tym sposobem

Izby zapewni si, e wszyscy urzdnicy dziaa bd w duchu
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Rzdu. Gdy widz tu obecnego JW. Krysiskiego, a wiadomo

mi jest, e on wzi do referatu mój wniosek, pytam go si

wic, na kiedy go Izbom przedstawi ?«

JW. Marszaek: »To jest extra materiam; na to nawet od-

powiedzi dozwoli nie mog«.
JW. Klimontowicz : »Nic nie mam przeciwko projektowi,

jedynie tylko co do wyboru osób delegacy skada majcych.

Rada Stanu przestaa by czynna, a w tym projekcie nadajemy

moc Prezesowi Rzdu wybierania czonków delegacyi z po-

midzy Radców Stanu i Referendarzy. Chciabym si wróci
do pierwszej redakcyi projektu, eby byo: z pomidzy
urzdników administracyjnych; moeby Prezes Rzdu
powoa Radców Stanu nieczynnych, a tak skarbby niepotrze-

bnym wydatkiem obcionym zosta. Ta Rada Stanu zawie-

szona pod rónymi pozorami znowu zaczyna wchodzi w czyn-

no: i tak, podug tego projektu kilku Radców Stanu i Refe-

rendarzy bdzie czynnych, póniej moe znowu inny podobny

projekt podany bdzie, a tak caa Rada Stanu wnijdzie na

etat. Z tego powodu jestem za redakcy pierwotn tego pro-

jektuj

JW. Zwierkowski : »Uwaam za rzecz potrzebn odpowiedzie

na zarzut kolegi Klimontowicza. Wanie Komisye dlatego

przyjy tak redakcy, e Prezes Rzdu ma wybiera czon-

ków delegacyi z pomidzy Radców Stanu, Referendarzy i s-
dziów najwyszej instancyi, aby skarbu na nowe wydatki nie

wystawia. Niektórzy dyrektorowie jeneralni z prawa nosz
tytuy Radców Stanu. Z tego powodu chcielimy do tej dele-

gacyi wyszych urzdników powoa, aby oszczdno zrobi

dla skarbu. Teraz urzdnicy ci nie maj tak wielkiej czynnoci,

mog wic i t si zaj. W przyszej za organizacyi Rady
Stanu moe to by w inny sposób urzdzone. Jestem zatem

za utrzymaniem redakcyi projektu«.

IW. Tymowski: »Dziaania Sejmu szczególniej do tego zmie-

rza powinny, iby wszelkie instytucye antykonstytucyjne usu-

wa i wszystko niszczy, co tylko nosi na sobie cech systematu

despotycznego. Projekt niniejszy ze wzgldu tego uwaam za

antykonstytucyjny, za utwierdzajcy sdy administracyjne, ten

potwór, z którego tyle urodzio si bezprawiów, [na] którego

zagad tak dugo i tak nadaremnie naród polski nalega. Nie
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przecz, i przedmioty, dla których rozstrzygania proponowana

jest delegacya w zastpstwie dawnej Rady Stanu, s wane
i zwoki nie cierpice; lecz czyli dlatego wskrzesza mamy
instytucy sdów administracyjnych? Czyli raczej nie powin-

noby by obowizkiem naszym wyrzec, i sdownictwo admi-

nistracyjne, jako antykonstytucyjne, ustaje i e wszystko, co

do atrybucyi jego naleao, odtd sdy zwyczajne zaatwia
maj?

Tym sposobem ad 1-mum unikniemy zwykej bezkarnoci

urzdników administracyjnych, [bo], po ludzku i z dowiadcze-

nia sdzc, gdy sprawa urzdnika odwoalnego pod rozpoznanie

odwoalnych kolegów jego przychodzi, potrzeba ogromnej masy
przestpstw i bardzo krzyczcych, iby pokrzywdzeni sprawie-

dliwo otrzymali. Skoro art. 39 statutu organicznego przewi-

dzia przestpstwa w urzdzie, za które urzdnik naduywajcy
wadzy do odpowiedzialnoci pociganym by moe, moe
i by powoywany przed sdy zwyczajne za kadym razem, gdy

przewidzianego przestpstwa dopuci si. Stanowienie o od-

danie pod sd urzdników administracyjnych przez takiche

urzdników sprzeciwia si równoci w obliczu prawa i na-

daje im przywilej, którego owocem czstokro bezkarno
bywa.

Ad 2-um. Skoro uchylimy sdy administracyjne antykon-

stytucyjne, w których wójta spraw wójt sdzi, spory o jurys-

dykcy miejsca mie nie bd.
Ad 3-um. Spory o allewiacy take decydowane by mog

przez sdy zwyczajne, bo gdy przypadki, w których allewiacya

dana by moe, s wiadome, gdy udowadnianie tych przy-

padków podlega pewnym formalnociom, bez których dope-

nienia allewiacya przyznan by nie moe, niema obawy, iby
przez sdziów nieodwoalnych niewaciwie przyznan by
moga. Wiemy z dowiadczenia, i przy dotychczasowym spo-

sobie przyznawania allewiacyi ledwie w dwa lub trzy lata

potrzebujcy doczeka si jej nie moe, i przychodzi zwykle

wtenczas, gdy dajcy pozbawiony np. dochodu, z którego

podatek opaca, ju z najwiksz strat wyegzekwowany zo-

sta; e nakoniec przyjmowanie allewiacyi przez t sam wa-
dz, któr[ej] ma [si] paci, ju tern samem podlega stronnoci

tak dalece, i nieszczliwy pogorzelec lub gradobiciem zni-
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8zczony czstokro mniej otrzymuje, ni koszta wyrobienia

allewiacyi wynosz. Jeeli allewiacye w pewnych przypadkach

dla kontrybuentów skarbowych uznane s jako suszne, nast-

powa powinny prdko i w sposób, iby nie byo czcz tylko

formalnoci i ustanowieniem idealnem, jak si to wedug
dotychczasowego urzdzenia praktykowao, co osigniemy,

gdy zwyczajnym sdom pod rozstrzygnienie oddane bd. Tak

rzecz wyuszczywszy, jestem przeciwko caemu projektowi

i mniemam, e w miejsce jego wypadaoby postanowi, i
przedmioty w nim zawarte zwyczajne sdy rozpoznawa majce

JW. Minister sprawiedliwoci : »Jestem przejty tyle maksy-

mami objawionemi przez JW. Tymowskiego i mam tyle usza-

nowania dla zasad konstytucyjnych, i gdyby projekt ten

najmniej móg nadwera te zasady, nie podjbym si go

wprowadza. Przedmioty, o których on mówi, s wszystkie

w atrybucyach Rady Stanu. Niema tu wcale mowy o sdowni-
ctwie, które dawniej delegacya administracyjna uatwiaa, roz-

strzygajc spory midzy rzdem a dzierawcami. Ten przedmiot

jako antykonstytucyjny pominem tu, zostawiajc go do per-

traktacyi na innej drodze. Nie moe aden kraj konstytucyjny

egzystowa, któryby nie obejmowa magistratury odrbnej,

decydujcej spory w tym projekcie objte. Kiedy idzie kwestya,

czy urzdnik ma by oddany pod sd, lub nie, musi wadza,
która go mianowaa, rozpozna zarzuty przeciwko niemu ci-

ce i wyrzec, czy jako urzdnik, czy jako partykularny czo-

wiek ma odpowiada. Najwaciwsza jest w tej mierze Rada

Stanu, w której si koncentruj wszystkie gazie rzdowe.

Spory jurysdykcyjne wynikaj std, gdy wadza administracyjna

uwaa przedmiot jaki za nalecy do jej atrybucyi, a wadza
sdowa uwaa go jako czysto sdowy. Musi tu by trzecia

wadza, która rozstrzygnie, do której z nich przedmiot ten

naley. Sdowej wadzy tego odda nie mona, boby znika

równowaga wadz. Co do allewiacyi, nie mona da, aby

sdy stanowiy. S granice midzy sdownictwem a admini-

stracy. Sejm stanowi podatki na opdzenie suby publicznej.

Jeeliby do sdownictwa naleao rozstrzyganie sporówr alle-

wiacyjnych, próneby byo dziaanie Sejmu. Zgadzam si na to,

e w kadym przedmiocie mona za i przeciw mówi, i dla

tego jedynie, aby przedmiot ten nie by zbyt obszernie rozbie-
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rany, aden artyku nie dotyka atrybucyi Rady Stanu, aby nie

naraa niepotrzebnie na rozbiór statutu organicznego o Ra-

dzie Stanu. Teraz stanowi si tylko czasowa delegacya na czas

wojny. Rozumiem, e szanowne Izby, lubo niektóre uwagi JW.
Tymowskiego trafi mogy do ich przekonania, odo jednak

ten przedmiot na czas, kiedy po uoeniu konstytucyi mówi
bdziemy o organizacyi wadz; teraz za projekt ten przyj
racz «.

JW. Woowski: »Odpowiem naprzód koledze Klimontowi-

czowi, co si tyczy art. I-go, e Prezes Rzdu ma wybra dzie-

siciu czonków deiegacyi z pomidzy Radców Stanu, Refe-

rendarzy i sdziów najwyszej instancyi. Kolega Klimontowicz

rozumie, e lepiej bdzie powiedzie: z pomidzy urzdni-
ków administracyjnych, a przyczyn do tego podaje, e
tym sposobem nieczynni Radcy Stanu w czynnych przemie-

nieni by mog, i nowy dla skarbu przybyby ciar. Aby t
troskliwo zaspokoi, odwouj si do dekretu królewskiego

z d. -£j- marca 1816 r., którego art. 9 ty brzmi jak nastpuje:

»Radcy Stanu, referendarze, vice-referendarze, posiadajcy

inny urzd duchowny, cywilny lub wojskowy, do którego

przywizana jest pensya, nie bd pobiera z etatu Rady Stanu,

jak tyle tylko, ile potrzeba bdzie do podniesienia ich pacy
do wysokoci naznaczonej etatem dla rónych czonków Rady
Stanu«. A zatem widoczn jest rzecz, e dwóch pensyi Radca

Stanu pobiera nie moe. Komisye miay tu na celu, iby tylko

z pomidzy Radców Stanu czynnych wybierani byli czon-

kowie deiegacyi. Dla zaspokojenia wic zupenie kolegi Kli-

montowicza mona doda ten wyraz: czynnych. Co si tyczy

sdziów najwyszej instancyi, dlategomy ich dodali, aby by
w harmonii ze statutem organicznym o Radzie Stanu, który

w art. 38 mówi, e do skadu Ogólnego Zgromadzenia Rady
S(tanu) nalee powinni czonkowie Trybunau Najwyszego
majcy stopie Radców Stanu. Dodalimy ich take z tego po-

wodu, aby uzupeni liczb dziesiciu, gdy niewiadomo nam
jest, jaka jest teraz liczba czynnych Radców Stanu. Co si tyczy

gosu kolegi Tymowskiego, na który dostatecznie ju odpowie-

dzia Minister sprawiedliwoci, zupenie dziel jego zdanie, e
w przyszej konstytucyi koniecznie znie naley sdy admi-

nistracyjne i uskuteczni inne przepisy iego wnioskiem objte.
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Lecz nie teraz jest do tego chwila. Nie to jedno jest naduycie,

nie ten jeden brak praw naszych. S setne bdy i wady. Je-

elibymy szczegóami chcieli je poprawia, zaszkodzilibymy

zwizkowi czci z caoci. Trzeba naprzód o tern myle,
eby by, a potem jak najlepiej si urzdzi«.

JW. Teodor Morawski (Minister spraw zagranicznych): »Ju
Minister sprawiedliwoci uprzedzi mnie w odbiciu wniosków
kolegi Tymowskiego. Projekt wniesiony nie jest bynajmniej

w sprzecznoci z konstytucy dzisiejsz, bez wzgldu, czy ona

z faszywych zasad wychodzi, czy nie. Ja mam zamiar doda
jeszcze w obronie tego projektu t uwag, i dopóki rzd re-

prezentacyjno-konstytucyjny bdzie przez nas form przyjt,

nie bdziemy mogli odstpi od tej zasady, e urzdnicy admi-

nistracyjni sami siebie pod sd oddaj, gdy rzd reprezenta-

cyjny stoi na tej wielkiej równowadze trzech wadz, której

niema, jeeli kada z wadz nie jest samodzielna, jeeli jedna

jest pod wpywem drugiej. Z tego to powodu sdownictwo
samo si sdzi; podobnie wadza reprezentacyjna; ten sam
przywilej suy musi wadzy wykonawczej. Gdyby czonkowie

ciaa prawodawczego ulegali wadzy sdowniczej, gdyby admi-

nistracya przez t wadz sdzon bya, natenczas ani wadza
wykonawcza, ani prawodawcza nie miaaby samodzielnoci;

byaby to oligarchia sdownicza. Kada zatem wadza dla

utrzymania swojej samodzielnoci musi mie wasne sdy«.

JW. Klimontowicz: »Poniewa kolega Woowski zezwala

na dodanie przymiotnika: czynnych — do: Radców Stanu,
jabym da, aby drugi jeszcze przymiotnik by dodany: te-

raz n iejszy ch«.

JW. Kaczkowski: »Nie miaem zamiaru mówi, sdzc, e
Izby na pierwszy rzut oka osdz projekt ten za antykonsty-

tucyjny. Sprzeciwia on si konstytucyi, która nas dotd obo-

wizywaa i byby podobno nie do umieszczenia w takiej, na

jak w r. 1831 zasugujemy. Obszernie i wymownie dowodzi
tego kolega Tymowski; przeciwnie Minister sprawiedliwoci

i kolega Woowski utrzymywali, e projekt ten nie sprzeciwia

si konstytucyi. Rozumiem, e gdzie konstytucy midzy naj-

gówniejszymi warunkami zapewnia równo w obliczu prawa,

tam dekret królewski o Radzie Stanu nie moe zasugiwa na

uwag, i raczej sam dekret antykonstytucyjnym nazwa naley.
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Nie mog si take zgodzi na to, aby ulepszenie do przyszej

odoy konstytucyi, bo sam brak prawa, sama czczo jest

lepsza, ni sto zych praw. Take sprzeciwiam si Ministrowi

spraw zagranicznych, e kada wadza ma mie osobne sdo-
wnictwo, bo wtenczas mielibymy tyle sdownictw, ile wy-

dziaów rzdowych, a wic byoby i sdownictwo spraw za-

granicznych^

JW. Posturzyski : »Zamierzam tu wyjani, e sdy admi-

nistracyjne bez wpywu Izb sejmowych zniesione by mog
i e projekt obecny ani je wprowadza, ani potwierdza. Sdów
administracyjnych w naszej konstytucyi niema. Weszy one

ubocznie do naszego rzdu, jako pozostao z Ks. Warszaw-
skiego, w którem rady prefekturalne rozpoznaway spory admi-

nistracyjne wyczone z pod praw cywilnych. Gdy z zaprowa-

dzeniem konstytucyi rady prefekturalne ustay, Rzd sam odda
ich atrybucye Komisyom wojewódzkim, które zawsze same s
stron, i popeni naduycie przeciw wprowadzonej konstytucyi.

Stopniowo przez nastpne postanowienia a zawsze w sposób

uboczny, bo bez adnej ustawy, rozszerza Rzd atrybucye

t. zw. sdów administracyjnych. To naduycie Rzd sam obe-

cny usun moe i powinien bez dooenia si Sejmu. Sejmy
dawne przedstawiay petycye o zniesienie sdów administra-

cyjnych, lecz Rzd by guchy; atoli Rzd dzisiejszy, nie odwo-

ujc si do Izb, moe je uchyli, bo tego tylko uchyli mu
nie wolno, co jest konstytucy i prawami utwierdzone. Konie-

cznie naley odróni spory jurysdykcyjne od sporów admi-

nistracyjnych. Statut organiczny mówi, e gdzie zachodzi spór

pomidzy urzdem administracyjnym a urzdem sdowym, tam

kwestya o jurysdykcy powinna by rozpoznawan przez Rad
Stanu. Wyranie tu jest powiedziane midzy urzdem a urz-

dem, i std sporów administracyjnych wyprowadzi nie mona.
Takie spotkanie pomidzy dwoma urzdami musi mie miejsce,

rozstrzygn je kto musi, i wanie to do Rady Stanu na-

ley. Sdy za administracyjne, o których w tym projekcie

wzmianki niema, bez wpywu Izb Rzd uchyli moe i po-

winien^

JW. Marszaek: »Niech mi wolno bdzie kilka sów po-

wiedzie co do syszanych tu gosów. Zarzut kilku kolegów

wymierzony na ten projekt, jakoby by antykonstytucyjny, nie
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zdaje mi si waciwym. Gdybymy dotd niebyli adnej zmiany

zaprowadzili w konstytucyi, gdybymy nie zastrzegli, e wolno

nam jest robi w niej zmiany, gdy tego uznamy potrzeb,

zdanie to byoby sprawiedliwe, lecz konstytucya ju niektórym

zmianom ulega. Ta konstytucya chwilowo tylko obowizuje,

dopóki inna stanowczo postanowion nie zostanie; nie moemy
wic wzbrania zaprowadzenia zmian w jakiej gazi rzdowej.

Nie mog take zgodzi si na twierdzenie JW. Sieradzkiego

(Kaczkowskiego), e z teoryi rozwinitej przez JW. Ministra

spraw zagranicznych wypadaoby, e powinno by postano-

wione sdownictwo spraw zagranicznych. Nie mówi on, aby

kady wydzia rzdowy mia swoje sdownictwo, ale — e
kada z trzech wadz mie je powinna, t. j. wadza wykona-

wcza, prawodawcza i sdownicza«.

JW. Woowski: »Kolega Klimontowicz sdzi, e naley po-

wiedzie: z pomidzy teraniejszych czynnych Rad-
ców Stanu. Wyraz: teraniejszy — jest niepotrzebny.

Kiedy jest: z czynnych radców Stanu, rozumie si, e
z teraz czynnych, ale wyraz: teraniejszy — wyraaby
Radców Stanu, którzy na przyszo mog by mianowani i pa-

raliowaby dziaania Rzdu. Co si tyczy gosu kolegi Kaczkow-
skiego, prawda jest, co JW. Marszaek powiedzia, e moemy
zmienia konstytucy; lecz nie o to rzecz idzie. Atrybucye,

które w miejsce Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu nada-

jemy delegacyi, wanie s w zwizku z konstytucya, której

art. 73 brzmi jak nastpuje: »Czynnoci Rady Stanu bdzie...

[2] stanowi wzgldem oddania pod sd urzdników administra-

cyjnych mianowanych przez Króla za przestpstwa w urzdzie,

wyjwszy tych, co s sdom sejmowym ulegli. [3] Stanowi
w przypadkach sporu o jurysdykcy«.

My tylko trzeci przedmiot dodajemy: o allewiacye. Obawy
wic adnej sdów administracyjnych mie tu nie mona. Sdy
administracyjne sdz w*najwyszej instancyi. Czy do Rzdu,
czy do nas nalee ma kasowanie wyroków, nie tu jest miej-

sce mówi.
Niesusznie take kolega Kaczkowski utrzymywa, e de-

kret królewski organizujcy Rad Stanu nie powinien by
szanowany, jakoby by sprzeczny z konstytucya. Dekret [^^j^]
obejmujcy statut organiczny o Radzie Stanu wydany zosta
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natychmiast po konstytucyi. Artyku za 161 tej konstytucyi

mówi: »Niniejsza ustawa konstytucyjna bdzie rozwinion

przez statuta organiczne. Któreby z nich [nie byy wydane] nie-

zwocznie po ogoszeniu ustawy konstytucyjnej bd poprzedniczo

roztrzsane w Radzie Stanu«. A zatem statuta organiczne maj moc
prawa. Nie moemy nic przeciwko temu mówi, bo przez to obali-

libymy statuta organiczne o Sejmie, o Senacie, i wszystkie inne«.

JW. Rembowski: »Przychodzi mi róni si w zdaniu z ko-

leg Tymowskim. Do gosu Ministra sprawiedliwoci to doda
winienem, e gdybymy przyjli zasad, e urzdnik admini-

stracyjny moe by przez kadego do sdów zwyczajnych po-

woywany, wtenczas urzdnicy cae ycie musieliby powici
wasnej obronie, nie subie publicznej, bo zwykle rzdzeni nie

s kontenci z rzdzcych. Co do allewiacyi, gdyby spory o nie

oddane byy sc]dom zwyczajnym, natenczas budet przez Izby

ustanowiony nie miaby adnej wagi, bo nimby spór przez

wszystkie trzy instancye przeprowadzony zosta, upynby czas

budetem zakrelonym

JW. Wojewoda Gliszczyski: »Jeeli mi, jako czonkowi sta-

emu Izby Senatorskiej, otworzy zdanie wolno, rozumiem, e
wnioski JW. Tymowskiego tak s zgodne z zasadami przez

wszystkich nowszych publicystów uznanemi i wtpliwoci nie

podpadajcemi, e uwagi jego nie powinny by dla nas stra-

cone, i owszem, w najywszej je zachowywa powinnimy pa-

mici, abymy z nich nadal korzysta mogli. Lecz kiedy prawo

d. 29 stycznia zapade usuwa rozdzia 3-ci tytuu III-go konsty-

tucyi, kiedy przez uchwa t szczerba znaczna w naszych

wadzach rzdowych nastpia, któr dopeni naley, rozu-

miem, e wniosek Ministra sprawiedliwoci przyjty by powi-

nien, gdy on w niczem nie prejudykuje przyszym delibera-

cyom Sejmu. Teraz zachodzi konieczna potrzeba zaradzenia tej

niedokadnoci, gdy niektórzy urzdnicy pod zarzutem zosta-

jcy nie mog by pod sd oddani z tego powodu, e niema

wadzy, któraby ich pod sd oddaa moga, e niema Rady Stanu.

Z tych powodów wypadnie kiedy usun zupenie sdownictwo
administracyjne, które, jak ju wiemy a posteriori, wricej jest

zgodne z widokami centralizacyi wadz, anieli odpowiednie

dobru kraju; tymczasem potrzeba naga wymiaru sprawiedli-

woci kae projekt ten przyj«.
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JW. Kaczkowski: »Od siedmiu miesicy uwaaem i uwa-
am, e kady gos Marszaka opiniujcego obszerny wpyw
wywiera na Izb; troszczy si wic poczynam o moje zdanie.

Widz, i wielki uszczerbek ponioso; musz wic przytoczy
uwag, o której w pierwszym gosie przepomniaem, a któr
kolega Klimontowicz wspomnia, eby skarb niewiele koszto-

wa ten wizerunek Rady Stanu. Musz take przypomnie
Marszakowi, e w rzdach konstytucyjnych jest wadza kró-

lewska, która sdu berowego nie ma«.

JW. Klimontowicz: »Winienem usprawiedliwi moje da-
nie, aby powiedzie: z teraniejszych czynnych Radców
Stanu i Referendarzy. Prawa powinny by jasne; wyra-
enie za projektu jest tak ogólne, e podug niego Prezes

Rzdu mógby z dawnych Radców Stanu wybiera czonków
delegacyi, a wtenczas okazaoby si czczem prawo sejmowe,
które rozwizao dawn Rad Stanucc

JW. Chemicki: »Dziel zdanie Ministra sprawiedliwoci

i kolegi Woowskiego, e Rada Stanu, w jakimkolwiek kszta-

cie j zastpimy, egzystowa musi, poniewa czyny urzdnika
administracyjnego rozpoznane by musz, czy on zasuguje na

sd, czyli nie; do jest urzdnik administracyjny, e tak po-

wiem, upoledzony, e przez wadze odwoany by moe, aby
jeszcze bez adnej satysfakcyi pod sd oddawany by móg,
bo chociaby przez sd by uniewinniony, to przecie nie ka-

dyby o tern wiedzia, nie kadyby mia wzgld na to. Wszake
urzdnik sdowy wtenczas dopiero sdzony bywa, gdy czyny

jego rozpoznane zostay. Podobnie powinnimy postpowa
z urzdnikami administracyjnymi. Z tych powodów jestem za

przyjciem tego projektu «.

JW. Swidziski : »Lubo zdaje si, e przedmiot o sdach
administracyjnych, wprowadzony tu ubocznie, nie powinienby
nas zastanawia, albowiem nie czas jest, aby tak wane zmiany

zaprowadza, idzie teraz tylko o zastpienie nieistniejcej Rady
Stanu, nie godzi si przecie kilku zda tu objawionych bez

odpowiedzi zostawi. JW. Wojewoda Gliszczyski owiadczy,
e zdanie kolegi Tymowskiego jest wszystkim publicystom

europejskim spólne, e sdy administracyjne oddzielne by nie

powinny. Nie dziel tego zdania, owszem, gdzie sdownictwo
jest niepodlege, tam musz by sdy administracyjne. W kra-
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jach tylko despotycznych, gdzie sdzia ulega rozkazom monar-

chy i nie moe nie dziaa na szkod skarbu ani urzdnika,

tam tylko sdy zwyczajne rozpoznaj wszelkie sprawy. We
Francyi i Anglii egzystuj sdy administracyjne. Gdzie tylko

jest sdownictwo niepodlege, s przedmioty, które pod jego

rozpoznanie poddane by nie mog. Najzupeniej podzielam

tu zdanie objawione przez JW. Ministra spraw zagranicznych,

e aby utrzyma samodzielno wadz, naley zapobiedz, aby

jedna wadza na drug wpywu nie wywieraa. Taki byby
przypadek, gdyby rozstrzyganie wszelkich sporów oddane zo-

sta(o) sdownictwu. Jeeli za rzdu rosyjskiego dla naduy,
jakich si dopuszczay sdy administracyjne, Sejmy przeciwko

nim powstaway, by to jeden ze rodków opozycyi dla oba-

lenia rzdu zeszego; ale w zwyczajnych okolicznociach o po-

trzebie takich sdów jak najmocniej przekonany jestem. Jednake
nie jest teraz chwila nad tern si zastanawia. Co si tyczy

zdania kolegi Kaczkowskiego, który, odpowiadajc JW. Mar-

szakowi i JW. Ministrowi spraw zagranicznych, owiadczy,
e przynajmniej wadza królewska nie ma oddzielnego sdu,
ja twTierdz, e go ma. Jeeli wadza sdownicza sama siebie

sdzi, podobnie Izby prawodawcze, równie wadza admini-

stracyjna, to Król take sam siebie sdzi i dlatego pod sd
poddany by nie moe«.

JW. Kasztelan Walchnowski: »W Komisyach byo powie-

dziane, e sdziowie najwyszej instancyi maj pierwsze miej-

sce zaj; tu widz wprzód pooonych Radców Stanu i Refe-

rendarzy; mogoby to zrzdzi kwesty w zasiadaniu; wic
lepiej na pierwszem miejscu pooy sdziów najwyszej in-

stancyi«.

JW. Marszaek: »Rzecz dostatecznie ju jest co do ogóu
wywiecona. Przystpujemy do wotowania." Kto jest za
przyjciem ogólnej zasady projektu, p o w s t a n i e«.

Znaczn wikszoci ogólna zasada projektu
prz yjt zostaa.

Przystpiono do szczegóowego rozbioru projektu. Odczy-

tany zosta art. 1-szy.

JW. Woowski: »Stosownie do gosów JW. Kasztelana

Walchnowskiego i kolegi Klimontowicza naleaoby w nast-

pujcy sposób zmieni redakcy: »... których Prezes Rzdu
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Narodowego w Radzie Ministrów z pomidzy s-
dziów najwyszej instancyi, tudzie czynnych Rad-
ców Stanu i Referendarzy powoa«.

JW. Klimontowicz : »Ja dam dodania wyrazu: teraniej-
szych czynnych Radców Stanu «.

JW. Marszaek: »Gdy by wyraz: teraniejszych — zosta

dodany, natenczas aden z póniej nominowanych Radców
Stanu i Referendarzy nie mógby by do delegacyi powoany«.

JW. Woowski: »W odpowiedzi koledze Klimontowiczowi,

to jeszcze dodaj, e lubo Rada Stanu zniesion zostaa, prze-

cie uchwaa z 29 stycznia upowania Rzd do mianowania

Radców Stanu i Referendarzy«.

JW. Klimontowicz cofn swój wniosek.

JW. Chomentowski : »Naleaoby tu doda jeszcze sdziów
apelacyjnych; tym sposobem wybór bdzie atwiejszy i wol-

niejszy «.

JW. Minister sprawiedliwoci na zapytanie si JW. Mar-

szaka owiadczy, e zgadza si na wniosek JW. Chomen-

towskiego.

JW. Woowski: »Ja rozumiem, e temu wnioskowi sprze-

ciwi si naley, a to z tego powodu, e, zmniejszajc tylko

liczb osób, nie powinnimy zaprowadza innych zmian w sta-

tucie organicznym o Radzie Stanu. Naley nam si zupenie

do niego stosowa, a wanie art. 38 wyranie opiewa, e
czonkowie sdu najwyszej instancyi zasiada maj w Radzie

Stanu, lecz nie wspomina o sdziach apelacyjnych. Nadto,

gdzie idzie o spory jurysdykcyjne, przypadki te zachodz w try-

bunaach i sdach apelacyjnych. Sd najwyszej instancyi jest

istotnie sdem kasacyjnym, a sd apelacyjny wyrokuje osta-

tecznie. Z tego powodu przypuszczajc do tej delegacyi sdziów

apelacyjnych, tak czste byyby wyczenia, e moe skad dzie-

siciu osób byby za may. Naley wic raczej pozosta przy

przepisach statutu organicznego, którego zmiana byaby tu zu-

penie niepotrzebna«.

JW. Chomentowski cofn swój wniosek.

JW. Wojewoda Gliszczyski: »Rozumiem, e ostatni peryod

tego artykuu mógby by janiej w ten sposób wysowiony:

W przypadku zebrania si liczby parzystej czon-
ków, los oznaczy czonka, który ma si usun «.
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JW. Posturzyski : »Ta bya przyczyna, e Komisye wyra-

enia tego nie przyjy, e mógby si zdarzy przypadek, iby
los pad na czonka Komisyi Instrukcyjnej, aby si oddali; na-

tenczas nie byoby czonka do wyjanienia przedmiotu. Podug
wyraenia za projektu pozostaje on przy naradzie, objania

przedmiot, ale nie wotuje«.

JW. Wojewoda Gliszczyski cofn swój wniosek. Poczem
art. 1-szy przyjty zosta ze zmian w redakcyi
podan przez JW. Woowskiego. Nastpnie odczyty-
wane byy inne z kolei artykuy, a w kocu wstp
i wszystkie bezdyskusyi i bez adnej zmiany przy-

jte zostay.
JW. Marszaek: »Gdy nie byo jednomylnoci co do ogól-

nej zasady projektu, zapewne i co do przyjcia go jednomyl-

noci nie bdzie. Przystpujemy wic do wotowania. Wzywam
na asesorów JJWW. Kozowskiego i Klim o n to wic za«.

JO. Ksi Prezydujcy w Senacie wezwa na asesorów

JJWW. Kasztelanów Walchnowskiego i empi-
ckie go.

Województwo Krakowskie. Posowie: JJWW. Teodor l-
ski affir. Wiktor uniewski affir. Micha Gostkowski affir.

Deputowani: JW. Jan Olrych Szaniecki affir.

Województwo Sandomierskie. Posowie: JJWW. Hieronim

Kochanowski affir. Konstanty widziski affir.

Deputowani: JJWW. Fra. Chomentowski negat. Jan Pusztynika

affir. Ignacy eleski affir. Jan Posturzyski affir. Jan Gratkowski affir.

Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Teofil Morawski

affir. Marcin Radoski affir. Stan. Kaczkowski negat. Floryan Suchecki

negat. Kantorbery Tymowski negat. Wad. hr. Ostrowski affir. Ignacy

Morzkowski negat.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski affir. Antoni Rembow-
ski affir. Alojzy Biernacki affir. Józef Ziemicki negat. Ksawery Biedrzy-

cki negat.

Województwo Lubelskie. Posowie: JJWW. Kalikst Moro-

zewicz affir. Ignacy Bielski affir. Alojzy hr. Poletyo affir.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch affir. Andrzej Mazurkie-

wicz affir.

Województwo Pockie. Posowie: JJWW. Maryan Cissowski

affir. Konstanty Witkowski affir. Wincenty Chemicki affir.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski affir. Kajetan Kozow-
ski affir. Klemens Witkowski affir.
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Województwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Aleksander

Szymanowski affir. Konstanty Jezierski negat. Jan Rostworowski affir.

Szczepan winiarski negat. Jakób Okcki affir. Antoni Plichta affir. Fra.
Dbrowski affir. Ignacy Starzyski affir. Adam uszczewski affir. Fra.
Trzciski negat. Eugeni Subicki affir. Józef Modliski negat.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski affir. Jakób Piotrowski

negat. Dominik Krysiski affir. Józef Brinken affir. Micha Piotrowski negat.

Walenty Zwierkowski affir. Fra. Woowski affir. Augustyn Morzkow-
ski negat. Wojciech Chodecki affir. Antoni Zawadzki negat. Walenty
Zwa affir.

Województwo Podlaskie. Posowie: Ludwik Bieniecki negat.

Joachim Lelewel affir.

Deputowani: JW. Feliks Gumowski affir.

Województwo Augustowskie. Posowie: JWW. Antoni

Bykowski affir. Józef hr. Starzeski affir. Jan Augustowski affir. Fra.
Kisielnicki affir. Wincenty Gawroski affir. Jan Floryanowicz affir.

Deputowani: JW. Jakób Klimontowicz affir.

Województwo Woyskie. Posowie: JJWW. Ksawery Go-

debski affir. Stan. hr. Worcell affir.

Województwo Podolskie. Posowie: JJWW7
. Aleksander Je-

owicki affir. Ksawery Sabbatyn affir. Amancyusz Zarczyski affir. Ale-

ksander Bernatowicz affir. Henryk Nakwaski affir.

Województwo Kijowskie. Posowie: JJWW. Daniel Tcho-

rzewski affir. Jakób Malinowski affir.

Województwo Grodzieskie. Posowie: JJWW. Aleksander

margrabia Wielopolski affir. Karol Niemcewicz affir. Józef Kaszyc affir.

Eugeniusz Breza affir.

Województwo Biaostockie. Posowie: JW. Jan Karwow-
ski negat.

Województwo Wileskie. Posowie: JJWW. Antoni Przeci-

szewski affir. Antoni Koysko affir. Cezary Plater negat. Józef Zienkowicz

affir. Ludwik Pietkiewicz affir. Ludwik Zambrzycki affir.

Województwo Miskie. Posowie: JJWW. Waleryan Pietkie-

wicz affir. Wlad. Plater negat. Antoni Huszniewicz affir.

Senatorowie Kasztelanowie.
JJWW. Niesioowski hr. Ksawery affir. empicki Ludwik affir. W-

grzecki Stan. affir. Ostrowski Wojciech affir. Wyk Fra. affir. Wal-
chnowski Andrzej affir. Lewiski Fra. Ksawery affir. Biekowski Antoni

affir. Potocki hr. Micha affir. Bronikowski Adam negat.

Wojewodowie: JJWW. Mciski hr. Wojciech affir. Sierakowski

hr. Kajetan affir. Nakwaski Fra. affir. Ostrowski hr. Antoni affir. Wo-
dziski Maciej affir. Kochanowski Micha affir. Gliszczyski Antoni affir.

Wodzicki hr. Stan. affir.

Biskupi: JJWW. Pramowski Adam, b. pocki affir. Dzicielski

Marcelin b. lubelski affir.

JO. Ks. Radziwi P rezydujcy w Senacie affir.

Dyaryusz T. VI. 32
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JW. Marszaek: »Skutek wotowania jest nastpujcy: Byo
91 gosów affirmati ve, a 20 negative, a mianowicie
z Izby Poselskiej 71 affirmative, a 19 negative,
z Izby Senatorskiej [20] affirmative, a 1 negatiye^
a zatem projekt wikszoci 71 gosów przyjty
i w prawo zamieniony zosta.

Dzi o godzinie 6 wieczornej Komisye poczone racz si
zgromadzi dla rozbierania projektów o sdach nadzwyczajnych

i o zmianie atrybucyi Naczelnego Wodza, a teraz za stoso-

wnie do porzdku dziennego przystpimy do odczytania
raportu delegacyi do obozu wysanej, i w tej mat ry

i

ma gos JW. Teodor Morawskk.
JW. Teodor Morawski: »Przewietne poczone Izby! Kie-

dycie uchwa wasz z daty 9 b. m. wyprawiay delegacy

do obozu wielkiej armii, dwie pobudki ocuciy byy gównie
troskliwo wasz: nieczynno wojska narodowego i obawa,

czyli ta nieczynno nie zachwiaa w onierzu paajcym do

boju ufnoci w Naczelnym Wodzu siy zbrojnej narodowej?

Ju wam wiadomo przewietne Izby, co w tej mierze ostate-

cznie wyrzeczone zostao. Kiedy prócz tego, stosownie do woli

waszej, przeoone ju byy zebranym Komisyom gówne szcze-

góy dziaa delegacyi, a kady z Czonków Izb obudwóch
znale moe osobicie podane sobie objanienia w wywodach
sownych przez delegacy w kanceiaryi sejmowej skadajcych

si, zapewne przeto przewietne Izby na krótkim i ogólnym

raporcie poprzesta racz. Delegacya postpowaa rozwanie.

Wszystkich prawie dowódców powoaa przed siebie, aby si
przekona o potrzebie odmiany Wodza, o pooeniu wojsk

i sprawy naszej, nakoniec o duchu i karnoci onierza. Jak

wiadomo, odwoanie Wodza nastpio. Tymczasowe dowództwo
a do ostatecznego wyr[zec]zenia Izb powierzone zostao gene-

raowi Henrykowi [Dembiskiemu], zobowizujc go do oto-

czenia si talentami dwóch znakomitych generaów. Bdzie to

wieczn chwa wiekopomnego odrodzenia si naszego, e naj-

trudniejsze odmiany, które w kadem innem pastwie wród
podobnych okolicznoci nowe rewolucye pocigaj za sob,
w naszym obozie dziej si, nie powiem ju bez rozlewu krwi,

bez gwatu, bo sama zawi nawet nie przypuciaby wzgl-
dem nas podobnego domysu, ale, co wiksza, dziej si bez
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najmniejszego prawie obraenia tak draliwych zwykle na-

mitnoci ludzkich. Chopicki suy pod Radziwiem, Radziwi
zamienia zbroj na tog; Skrzynecki owiadcza gotowo pój-

cia pod rozkazy podwadnego swojego; wszyscy zniaj z po-

kor czoo przed wadz; nie natchna adnemu obraona
duma zgubnych zamachów, ani poduszczya do porzucenia

placu honoru, bo aden Polak nie suy dzi widokom swoim,

tylko krajowi, na gos Ojczyzny zapomina o sobie; dobre mu
kade miejsce »byle móg wesprze Ojczyzn, byle za ni móg
umrze«. Przekonaa si dowodnie delegacya i z radoci upe-

wnia Izby, e ta cnota i ta mio Ojczyzny rozcigaj si
w obozie wojsk narodowych od wodzów a do ostatniego

konika. Mona wic zwtpi o losie Ojczyzny? Wojsko nasze

jest dzi przeszo dwa razy liczniejsze i dzia dwa razy ma
wicej, ni ich posiadao na pocztku wojny; wszystko prawie

ma bro paln. Kady z dowódców zarczy za karno swo-

jego onierza, a zapa do boju jest taki, e ten tylko Wódz,
który w ogie onierza powiedzie, zyska zupen mio jego.

Mielimy bezwtpienia pomylniejsze chwile, lecz i s[mu]tniej-

sze mielimy. Bdmy wic dobrej otuchy. Nadewszystko nie

zasadzajmy, jak byo dotd, naszych rachub wycznie na po-

mocy obcych. Tylko na tej tu ziemi szlachetno i wznioso
duszy s przymiotem ogólnym Narodu; gdzieindziej licz si
tylko midzy cnoty osobiste. Om wieków zasanialimy z wa-
snem powiceniem Europ przed barbarzystwem i dzi, jakby

jeden czowiek, powstalimy wszyscy, wszyscy na haso ludów,

gdy[my] ich spraw, spraw nasz, w niebezpieczestwie

ujrzeli. Tymczasem egoizm obcych dostarczy nam ledwo kilka

funtów szarpi na rany nasze, na te rany, co ciekn krwi za

spraw wszystkich narodów przelan. Tam, skd interes i wspó-
czucie wszelkiej pomocy spodziewa nam si kazay, szeciu

mieszkaców skadao si na grosz jeden jamuny dla szpita-

lów naszych! Pomnijcie, pomnijcie, Francuzi, aby wnuki wasze

nie wypieray si ojców tak, jak wy rumienicie si dzisiaj na

wspomnienie króla, co z nikczemn oziboci przypatrywa

si pierwszemu rozbiorowi Polski. Powtarzam: zamiast zbyte-

cznego udzenia si obietnicami obcych, których ziszczenia

tylko po odniesionem zwycistwie spodziewa si moemy,
a które nam tyle ju zwycistw niemal pewnych z rku wy-

32*
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dary, zaufajmy wasnym siom, zaufajmy tej mioci Polaka

dla kraju, co ju tyle cudów stworzya, a wicej jeszcze stwo-

rzy. W walce za prawo i za Ojczyzn mstwo polskie bdzie
niezwycionem«.

JW. Tymowski: »JW. Morawski w zdanym dopiero co ra-

porcie imieniem delegacyi tak krótko si wysowi, e z niego

nic si nie dowiedziaem. Wiadomo jest, e byo gosowanie

wojskowych i czonków delegacyi co do usunicia jeneraa

Skrzyneckiego, e delegacya nie zasigaa zdania rady wojen-

nej co do nominacyi jeneraa Dembiskiego. dam przeto

objanienia do tych wszystkich przedmiotów^.

JW. Morawski: »Wiadomo jest wam, szanowni panowie,

e delegacya skadaa si z osób dziewiciu; dziewi osób

wpywao do ukadania raportu, który tak, jak go odczytaem,

przyjty zosta wikszoci gosów. Byem tumaczem tego

tylko, co wikszo uradzia. Co do szczegóów w raporcie

odesaem i teraz odsyam JW. Tymowskiego, jak i innych ko-

legów, do akt«.

JW. Marszaek: »Ja tylko tyle dodam do zaspokojenia

JW. Tymowskiego, e wszystkie akta delegacyi s zoone
w kancelaryi sejmowej i tam kady Czonek Izb przejrze ta-

kowe moe«.
JW. Chemicki: »Dziel zdanie JW. Tymowskiego i zwra-

cam na to uwag, e raport nas o wszystkiem zawiadomi
by powinien; nie mamy si z czem tai. Jeeli co zego byo,

naleao delegacyi takowe naprawi, lecz ze powinno by wy-

jawione Izbom i Narodowi. Kiedy raport tu czytany tego nie

obejmuje, ale raczej jest panegirykiem, upraszam zatem o czy-

tanie protokóów «.

JW. Tymowski: »Odsyanie Czonków Izby dla odczytania

protokóów do kancelaryi jest niewaciwe. Izba powinna si
w raporcie dowiedzie tego wszystkiego, co jest w protokóach,

a raport te«o nie obejmuje«.

JW. Godebski : » Jakkolwiek uczucia wynurzone wr gosie

JW. Morawskiego s pochlebne dla kadego Polaka, przecie
w okolicznociach tak wanych, poruszajcych niejako wyraz
caej opinii publicznej, nie moemy poprzesta na krótkiem

ogólnem sprawozdaniu. Izba nie wahaa si wyrzec, ilekro

osdzia za rzecz potrzebn, zdania swego we wzgldzie dzia-
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a publicznych, nie wahaa si wyrzec narodowej wdzicznoci
tym, co si dobrze zasuyli Ojczynie, nie wahaa si i waha
nie bdzie wyrzec równie zdania swego wzgldem wypadków
i postpowania, któreby na szwank rzecz publiczn naraay.
W takim stanie rzeczy, godzc troskliwo Czonków obu Izb,

sdz za rzecz najprzyzwoitsz, a razem nie przesdzajc dal-

szemu zdaniu Izb, które w tym wzgldzie objawi powinny,

aby raport JW. Morawskiego wraz z protokóami, o których

na(d)mieni, odesa do przejrzenia cisego poczonych Komisyi

Izb obu. Te wybrane z grona waszego zapewne bezintere-

sownie dalekie od draliwoci osdz, azali w tych protokóach

znajduj si rzeczy wane, które pod wasze, dostojni panowie,

zadecydowanie poddane by powinny. Spodziewam si, e po-

dany przezemnie wniosek zadowolenie wasze pozyska, gdy
on przyszego zdania Izb nie przesdza«.

JW. Wojewoda Nakwaski: »Zupenie zgadzam si z JW.
Godebskim, gdy JW. Morawski nie raport zrobi, ale dyplo-

matyczne myli nam wyrazi, z których nic dowiedzie si
nie mona. Odsyanie do odczytania protokóów jest bezsku-

teczne: gdybymy wszyscy je czyta chcieli, to zaledwieby za

dwa lub trzy miesice wszyscy papiery te przejrzeli. Nadto
sposobem tym objaniliby si tylko czonkowie Izb; tu dla Na-

rodu trzeba wiadomoci, nietylko dla sejmujcych. Wtyin celu

zgadzam si na odesanie tego do Komisyia.

JW. Zwierkowski : »Ja uwaam raport przez JW. Moraw-
skiego zdany za niedostateczny; jest to raczej odezwa do Fran-

cuzów. Niema w raporcie wzmianki, co za fakta spowodoway
do usunicia od dowództwa jeneraa Skrzyneckiego, jakie

zdania przy wyborze Zastpcy byy? Odsyanie za do proto-

kóu ma pozór, jak za Sejmu 1830 r. odwoanie do kancelaryi

dla czytania protokóów sejmowych; nie naley nam w dawne
bdy wpada; naley nam tak dziaa, aby publiczno o wszyst-

kiem wiedziaa, aby opinia moga si ustali, i w tym celu

zgadzam si na to, aby Komisye sejmowe zday w tym wzgl-
dzie raport«.

JW. Wad. Plater: »W tak wanych okolicznociach, jak

dzisiejsze, nieodzowno byo dla zaspokojenia opinii publicznej

ryche zdanie sprawy z dziaa delegacyi. Powinno ju byo da-

wno nastpi. Cige tego opónianie daje powód do mnie-
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mania, e byo dobrowolne. Przyczyn tej zwoki na sesyi

ostatniej byo, e Czonkowie skadajcy t delegacy nieobecni

nie wysuchali tego zdania sprawy. Dzi ono nastpio, lecz

tak krótkie i niedostateczne, e z tego wicej powzi mona
wyobraenia o duchu, jaki w wojsku panuje, jak o duchu

i dziaaniach Naczelnego Wodza. Najmocniej popieram wnio-

sek, aby raport ten by uzupeniony tak, iby zadowolni opini

publiczn. Wnosz wic, aby protokóy odesane byy do Ko-

misyów dla uoenia dostateczniejszego raportu«.

JW. Morawski: »Uwaam potrzeb odpowiedzenia kilku

sów na gosy obwiniajce postpowanie delegacyi co do osta-

tniej czynnoci. JJWW. panowie zapomnieli decyzyi wasnej

w d. 14 sierpnia zapadej. Wtenczas polecilicie delegacyi nie

zdanie raportu Izbom, ale Komisyom. Te zebray si: czyta-

limy szczegóy, do nich wic naley zdanie Izbom raportu,

a niema przyczyny obwinia o to delegacy. Ta wysana bya
do obozu, aby postpia tam podug potrzeby; zrobia wszystko,

co do niej naleao, zmienia Wodza Naczelnego, wic JJWW.
panowie do Komisyi gos swój obróc co do zdania raportu.

Ja nie jzykiem dyplomatycznym, ale jasnym i prostym rzecz

wyuszczyem«.
JW. Wielopolski: »Nie upatruj w raporcie przez JW. Mo-

rawskiego zdanym winy delegacyi, ale dziel zdanie JW. Go-

debskiego, e poprzesta na nim nie mona. Gdy wina tego

polega w Komisyach, te mog zda raport szczegóowy. Jestem

w tym wzgldzie za wnioskiem JW. Godebskiego. Raport od-

czytany opiera si na tej zasadzie, e w materyach wanych
dla niedranienia umysów naley rzeczy po wierzchu prze-

chodzi, lecz rozumiem, e to jest nietrafna zasada. W spra-

wie naszej otwarcie trzeba postpowa, aby wszystko ze, czy

dobre, wiadome byo«.

JW. Nakwaski: »Ja cz moje zdanie w niniejszym przed-

miocie z poprzednio mówicymi, aby Komisye t wan ma-

tery zajy si. Jeelimy byli tak skwapliwymi w uczynieniu

podzikowania korpusowi jeneraa Dembiskiego gdymy wy-

rzekli, e »dobrze si Ojczynie zasuy«, sdz, e równie,

e kto si le Ojczynie zasuy, z równ powag wyrzec tu

powinnimy. Wnosz nadto, aby Izby oznaczyy Komisyom
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termin trzydniowy do ukoczenia tej pracy, eby zapobiedz

wszelkiemu opónieniu«.

JW. Klimontowicz: »Nie spodziewaem si, aby delegacya,

chcc si oczyci z zarzutów, jakie jej sprawiedliwie czyniono,

win na Komisye skadaa. Komisye sejmowe postanowione s
do gotowych rzeczy, do roztrzsania projektów do praw lub

do pocztkowania tyche. Delegacya tak pierwsza, jak i druga,

nie odpowiedziaa swemu celowi. Pierwsza zamiast roztrzsa

czynnoci Naczelnego Wodza, zdaa o nim raport pochwalny;

druga niedostateczny zdaa raport. adnemu z komisarzy nie

przeszo przez myl zdawanie raportu Izbom, bo to Komisyom
polecone nie byo. Przedstawione byy Komisyom akta dele-

gacyi, gdy szo o form rzdu i atrybucye Wodza; dzisiaj nie

raport delegacyi syszelimy, ale raczej panegiryk«.

JW. Marszaek: »Kto popiera wniosek JW. Godeb-
skiego, aby ten raport wraz z protokóami by do
Komisyów poczonych obu Izb odesany, pow-
sta ie«.

Prawie wszyscy Czokowie obu Izb powstali.

JW. Worcell: »Chciabym, aby wiadomo byo Komisyom,

czem maj si zaj, gdy dotd kwestya ta dokadnie dotknit
nie bya. Zdaje mi si, e naley wyranie poleci Komisyom,

aby zajy si uoeniem innego szczegóowego raportu z po-

siadanych dokumentów i zezna czonków delegacyi w miejsce

tego, który nam dzi delegacya przyniosa, i da im prawo

nietylko do dania pism, ale nadto do wezwania wszystkich

czonków delegacyi dla ustnych objanie, jeeli tego uznaj

potrzeb«.

JW. Woowski: »Chc mówi wzgldem terminu. Wiadomo,
jak JW. Marszaek owiadczy, e s dwa nader wane i nage
projekta: pierwszy o sdach nadzwyczajnych, bo przez rzd
zeszy ustanowione s przeciwne naszej uchwale, drugi wzgl-
dem atrybucyi Naczelnego Wodza, który jest w cisej z pier-

wszym cznoci. Te dwa projekta zajm Komisyom dni kilka

czasu; naley wic mie wzgld na to przy ustanowieniu

terminu«.

JW. Godebski : »Jakkolwiek wane s dwa przedmioty,

o których JW. Woowski nadmieni, i które prdkiego rozpo-

znania wymagaj, rozumiem przecie, e nie godzi si przecie
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opinii publicznej w zawieszeniu i rozdranieniu utrzymywa. Czas

jest wyranie w tej mierze wyrzec, waha si duej niepodobna.

Kilka tygodni upywa, jak deiegacya uznaa potrzeb zmiany

Naczelnego Wodza. Im wiksze Naród pooy zaufanie w Wo-

dzu, tern wiksz nada mu wadz z ujm wasnych swobód,

tern wicej zadziwia musz powody, dla jakich deiegacya

uznaa potrzeb zmiany Wodza pod armatami nieprzyjaciela.

Z tego punktu rzecz uwaajc, powinny Komisye wzi si

niezwocznie do przejrzenia wszystkich dokumentów tyczcych

si delegacyi wysanej do obozu. Zapewne to Komisyom wi-

cej zajmie czasu, ale w teraniejszych okolicznociach aden
z ich czonków usuwa si od pracy nie bdzie tak, e wszyst-

kim trzem przedmiotom zapewne zado uczyni. Jestem za

wyznaczeniem terminu, na który praca ta ma by ukoczona,

gdy mielimy ju kilkakrotny przykad, e rzeczy odsyane do

Komisyów w nich zalegay, jak np. odezwa do Wgrzynów «.

JW. widzaski : »Trudno jest oznaczy termin, ale Izby

poleci mog Komisyom, aby tym przedmiotem przed wszyst-

kimi innymi si zajy. Ze ile monoci jak najprdzej go wy-

gotuj, to sama wano przedmiotu powinna by tego rkoj-

mi. Nie mówi tego w celu, aby okazywa t sabo ze

strony Izb, iby zostawia opini w niepewnoci i pod wpy-
wem osób, które, nie bdc przy ródle, niedokadnie wiadome
rzeczy mog faszywy kierunek jej nadawa. Mymy powinni,

wysi od tych wzgldów, albo win albo niewinno uzna«.

JW. Zwierkowski: »Kolega Klimontowicz uczyni tu zarzut

pierwszej delegacyi, Bya to tylko narada w Radzie wojennej.

Deiegacya ta zdaa raport. W wydziale tajnym wyjanione

zostay wszystkie jej czyny. Miaa ona gos tylko doradczy, uspra-

wiedliwia si ze swoich czynnoci, przedstawia Izbom, e
decyzye na Radzie wzite nie zostay uzupenione, przeto tylko

co do czynnoci drugiej delegacyi Komisye raport zda po-

winny«.

JW. Chemicki: »Podzielam zdanie kolegi Godebskiego

i dam wyznaczenia terminu, na któryby Komisye raport

przyniosy. Zapewnienie, jakie daje JW. Swidziski, e Komi-

sye si tern jaknajprdzej zajm, nie jest dostateczne, bo Izba

ju nieraz w tej mierze doznaa zawodu. Wnosz nadto, eby
czonkowie delegacyi nie naleeli do Komisyk.
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JW. Morozewicz: »Nie znajduj trudnoci w oznaczeniu

terminu. Komisye nie bd cae zatrudnia si uoeniem ra-

portu, lecz wyznacz raporterów, którzy w przecigu trzech

dni uskuteczni to potrafi. Sdz zatem, ze termin trzydniowy

bdzie dostateczny «.

JW. Wielopolski: »Przekonany jestem o potrzebie przyspie-

szenia zdania sprawy Komisyów, lecz nie mog zgodzi si

na wniosek JW. Swidziskiego, aby tym przedmiotem przed

wszystkimi innymi zaj si miay. S bowiem niektóre przed-

mioty nader nage, poczone z teraniejszem naszem pooe-
niem, jak np. (nie mówi dlatego, em ja poda ten wniosek),

projekt, aby wszystkie nominacye byy kontrasygnowane przez

Ministra. Komisye mog si jednoczenie kilkoma zajmowa
przedmiotarni«.

JW. Trzciski: »Jeeli bylimy skwapliwymi w udzieleniu

pochwa zasuonych jeneraowi Dembiskiemu i jego korpu-

sowi, powinnimy by równie pohopnymi do okrycia wzgard
czowieka, który na ni zasuy. Ci zarzuty na jenerale

Skrzyneckim, poniewa delegacya go usuna. Naley wic je

wyjani, albo go uniewinni, albo potpi, lecz nie zostawia

opinii w tej niepewnoci, bo przedewszystkiem winnimy wy-

mierzy kademu sprawiedliwo, na jak kto zasuy«.
JW. Marszaek: »Dzie sobotni najwaciwszy bdzie do

wysuchania raportu, jaki Komisye z przejrzenia papierów i po-

równania ich z raportem delegacyi uczyni. Jeeli Izby zga-

dzaj si na to, aby Komisye do soboty raczyy
raport uzupeni i postawi Izby w monoci os-
dzenia stanowczo o postpowaniu jeneraa Skrzy-
neckiego, racz to przez powstanie objawi«.

Prawiejednomylnoci wniosek .1 W. Marszaka
przyjty zosta.

JW. Cezary Plater: »Wniosek kolegi Chemickiego jest

bardzo trafny, aby osoby, które naleay do zdania dzisiejszego

raportu, który Izby uznay za niedostateczny, nie mogy sta-

nowi w Komisyach o rzeczy tak dalece wszystkich obcho-

dzcej «.

JW. Marszaek: »Kto popiera wniosek JW. Che-
mickiego, raczy powsta«.

Mniejszo powstaa.
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JW. Jeowicki : »Z boleci wyzna przychodzi, e wszelkie

spekulacye dyplomatyczne spezy na niczem. Wiemy to z pe-

wnego róda, bo z ust Ministra spraw zagranicznych. Z tego

powodu wnosz, aby wszystkie czynnoci dyplomatyczne od-

dane byy pod rozpoznanie Komisyi, abymy wiedzieli, jakich

dotd rodków uywa Wydzia dyplomatyczny. Chcielibymy

take wiedzie, co Wydzia dyplomatyczny postanowi wzgldem
ostatnich wypadków z d. 15 sierpnia? Podobno ju wygotowany
zosta w tej mierze cyrkularz; naleaoby go odesa do Ko-

misyi. Wnosz take, aby Komisye poczone wyrzeky raz

przecie o tym adresie do Wgrów, który tak dugo u nich

zalega. Bdmy pomni na to, e Europa, jeeli nie o niewdzi-

czno, to przynajmniej o gnuno nas posdzi. Z tego stanu

interesów naszych dyplomatycznych wracam si teraz do

mego dawniejszego projektu napisania adresów od Izb po-

czonych do narodów. Sami sobie zostawieni powinnimy
uy wszelkich spryn bez wTzgidu na ceremoniay dyplo-

matyczne^

JW. Marszaek przedstawi Izbom wniosek J W. Nakwa-
skiego treci nastpujcej: O napisanie projektu do ustawy

nakazujcej wyjanienie przyczyn straty korpusów jeneraów

Gieguda i Chapowskiego, — który Izby do Komisyi
odesay.

Gdy wotowanie na wniosek JW. Chemickiego odbyo
si tak nagle, i nie przez wszystkich Czonków Izb do-

trzeone zostao, przeto JW. Godebski tak w tej mierze prze-

mówi:
»Naley przecie stanowczo rozstrzygn kwesty poo-

on przez JW. Chemickiego, a popart przez JW. Platera.

Ja sdz, e wniosek ten odrzucony by powinien, e nie na-

ley czonków delegacyi z Komisyi usuwa, bo od kogóby te

objanienia powzi mogy ?«

JW. Cezar Plater: »daniem Posa Chemickiego i mojem
byo to tylko, aby czonkowie delegacyi nie mieli w Komisyach

gosu stanowczego«.

JW. Marszaek: »Na to zwracam JJWW. panów uwag,
e Komisye same nie maj gosu stanowczego; stanowienie do

Izb naley; który z komisarzy znajduje si zdania przeci-
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wnego wikszoci Komisyów, moe swoje zdanie w Izbach

popiera«.

Tu odczytan zostaa odezwa od Rzdu Narodo-
wego do JW. Marszaka z nadmienieniem, e podobna
do JO. Ks. Prezydujcego w Senacie przesan zostaa. Jest

ona nastpujca:

»Rzd Narodowy zwaywszy, i przyjty przez Izb Po-

selsk zwyczaj interpelowania Ministrów w dni sobotnie i -
dania od nich objanie w przedmiotach ich administracyi do-

tyczcych nie odpowiada celowi dlatego, i Ministrowie, nie

wiedzc, o co interpelowani bd, nie mog si dostatecznie

na zaspokajajce odpowiedzi przygotowa, postanowi wezwa
JW. Marszaka Izby Poselskiej, równie jak JO. Ksicia Woje-

wod Prezydujcego w Senacie, aby wr Izbach poczonych
pod rozpoznanie tyche oddali: czyliby nie byo dla interesu

publicznego stosowniej, aby Czonek Izby, majcy za-

miar dania od Ministra objanie, wniosek swój
na pimie uczyni, któryby na 48 godzin przed po-

siedzeniem Izb móg by Ministrowi waciwemu
dla wiadomoci kom uniko wany«.

JW. Marszaek: »Kto popiera wniosek Rzdu Na-

rodowego, raczy powstacc
Znaczn wikszoci wniosek ten przejty

zosta.
JW. Chemicki: »Wniosekmój nie jest rozstrzygnity: lubo

JW. Marszaek ogosi pytanie, przecie poowa Czonków Izby

go nie syszaa«.

JW. Marszaek: »A wic powtórz pytanie: Wniosek JW.
Chemickiego poparty przez JW. Platera jest, aby czonkowie

delegacyi przy obradach Komisyi nad raportem o czynnociach

teje delegacyi nie mieli gosu stanowczego«.

Nim JW. Marszaek poda kwesty, zada gosu JW.
Wielopolski.

JW. Wielopolski: »Przeciwny jestem wnioskowi kolegi Pla-

tera, a jestem za uwag kolegi Godebskiego. Troskliwo JW.
Platera, aby czonkowie delegacyi nie mieli stanowczego gosu
w Komisyach, jest zbyteczna. Ci, którzy s czonkami delegacyi,

nie s komisarzami, bd si znajdowa w Komisyach tylko

dla objanienia przedmiotu, ale nie bd wotowa. Przytomno
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ich wszake koniecznie jest w Komisyach potrzebna, i temu
?

jak si zdaje, nie sprzeciwia si JW. Plater«.

JW. Nakwaski: »Naley przedmiot ten wyjani. Nie idzie

tu o to, aby czonkowie delegacyi, a razem komisarze, usunici

byli z Komisyów, ale idzie o to, aby ich zdanie nie wpywao
na decyzy, któr Komisye maj wyda. danie to jest bardzo

suszne, albowiem ten, którego dzieo ma by sdzone, nie

moe wpywa na decyzy o tern dziele. Izby zatem powinny

postanowi, aby do ostatecznej decyzyi w Komisyach nie nale-

eli ci, którzy dzisiejszy zdawali raport«.

JW. Woowski: »Co si tyczy odpowiedzi JW. Wielopolskiego,

nie idzie tu o to, gdy czonkowie delegacyi nie s razem czon-

kami Komisyi, lecz przeciwnie idzie o ten przypadek, kiedy

czonkowie delegacyi do Komisyów nale. Idzie o to, czy tacy

komisarze maj mie gos stanowczy. Jestem w tej mierze

przeciwny zdaniu JJWW. Platera i Nakwaskiego; byoby to

okazanie braku zaufania. Có ten gos stanowczy w Komisyach

znaczy? Wszake Komisye s tylko doradcami; my moemy
da odczytania protokóu i moemy odrzuci to, co Komisye

zaproponuj. Prawo jest, e w Komisyach wikszo gosów
stanowi; obecny wniosek temu prawu si sprzeciwia. Sdz
zatem, e nie moemy usuwa od zaufania naszego te osoby

i niepotrzebnie krzywd prawu czyni«.

JW. Chomentowski : »Powodem clo wniosku JJWW. Che-
mickiego i Platera jest imieniem delegacyi uczynione zdanie

sprawy o jej czynnociach: poniewa to w istocie adnej nie

miao treci, zdaje si wic, e delegacya de facto okazaa
ch, aby nie bya uczestniczk w ukadaniu nowego raportu,

tylko o tyle, o ile do wyjanienia rzeczy bdzie potrzebn«.

JW. widziski: »Delegacya gównego swego celu dope-

nia, gdy bya wysan, aby rozpozna, czy jest potrzeba

zmiany Naczelnego Wodza; obowizek za zdania raportu jest

tylko uboczny, dlatego (e) opinia potrzebuje by ustalona. Po-

dzielam zdanie, i potrzeba, aby Sejm wsparty na dowodach
zdanie swoje wyrzek, lecz nie byo obowizkiem delegacyi

przychodzi do Izb z raportem. Gdyby Komisye miay decy-

dowa, czy delegacya dobrze postpia, tak ogólny raport zda-

jc, natenczas czonkowie jej zasiadajcy w Komisyach byliby

sami swymi sdziami. Lecz Izby wyrzeky, e raport jest nie-
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dostateczny. Sprawa jest odsdzona; ju zdanie czonków de-

legacyi wpywu mie nie moe. Ich zdaniem byo, e naley

krótki zda raport Izbom, jako to uskutecznili. Izby zaday
raportu szczegóowego. Im wiksza bdzie liczba osób, które

go ukada bd. tein lepiej bdzie uoony; nie widz wic
potrzeby osoby te przedwczenie i niewaciwie jako winne

ogasza«.

JW. Cezar Plater: »Wniosek mój nie jest oparty na nie-

ufnoci. Nie chc ja bynajmniej dawa zdania co do osób, ale

rozumiem, e wzgld na dzisiejsze sprawozdanie nakazuje nam
jak najskrupulatniejszymi by w doborze osób, coby nastpny

ukaday raport. Osoby, które wpyway do uoenia dzi od-

czytanego raportu, nie powinny mie gosu stanowczego przy

ukadaniu nastpnego. Bdzie on czytany publicznie, zrobi wra-

enie na nas i na publicznoci; nie powinny wic do niego

nalee osoby, które dzi ju nie zadowolniy Izb«.

JW. Chemicki : »Lubo daem naprzód, aby czonkowie

Komisyi do delegacyi nalecy nie mieli gosu stanowczego

przy ukadaniu raportu, teraz jednak, zastanawiajc si nad

bardzo prawnym gosem kolegi Woowskiego, wnosz, aby na-

wet obecnymi na tej sesyi Komisyów nie byli, bo Komisye

powinny czerpa objanienia nie z ust czonków delegacyi, ale

z protokóów«.

JW. Kaczkowski: »Izby zdaniem wikszoci odsyaj dzi-

siejsze sprawozdanie do Komisyi; to dowodzi, e s z niego

niekontente. JW. Morawski powiedzia, i do uoenia jego

wszyscy czonkowie delegacyi naleeli. Samo z siebie wypywa,
pomimo prawnych argumentów kolegi Woowskiego, e ci we
wasnej sprawie nie mog by sdziami; przez sam nawet

delikatno wstrzymywa si od tego bd«.
JW. Wojewoda Ostrowski: »To, co syszaem, przekonywa

mnie, e nie jest rzecz naszej delikatnoci, abymy tam si
znajdowali, gdzie nie jestemy dani. Powody nasze s czy-

ste, wytumaczenie bdzie jasne. Owiadczam wic, e dopóty

w Komisyach miejsca nie zabior, dopóki wyranie wezwany
nie zostan, i do wytumaczenia jakiej wtpliwoci potrzebny

jestem «.

JW. lski: »Nietylko dziel zdanie tych, którzy si opie-

rali, aby czonkowie delegacyi nie naleeli do Komisyów, ale
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nadto przekonany o czystoci dziaa i zamiarów delegacyi

bybym zdania, aby nie szczegóowy raport, ale cae dziaanie

delegacyi protokólarnie Izbom byo czytane. W ten sposób za-

spokoi troskliwo Narodu, wskae wszystkie odcienia opinii

i przekona o caem dziaaniu delegacyi. Nie odzywaem si
dotd z tern zdaniem, bo sdziem, e Izby przystan na wnio-

sek kolegi Godebskiego. Lecz gdy niektórzy Czonkowie zda-

wali si rzuca podejrzenia na czonków delegacyi, wnosz
wic, aby cay protokó jej dziaa w Izbach by czytanycc

JW. Krysiski: »W tak wanej, w tak draliwej i cay
Naród obchodzcej materyi potrzeba, aby dzieo, o którem

opinia ostatecznie ma wyrzec, jak trafnie powiedzia kolega

lski, we wszystkich odcieniach Narodowi przedstawione byo.

Niepotrzebny wic tu jest nowy raport, ale zupene odczy-

tanie we wszystkich szczegóach protokóu delegacyi. Sdz
nawet, e do publicznej wiadomoci drukiem ogoszony by
powinien«.

JW. Dembowski: »Jako czonek delegacyi, nie mogem de-

cydowa co do zdania raportu. Moja opinia bya, aby jak naj-

drobniejsze szczegóy byy w nim zawarte; dlatego popieram

wniosek niektórych kolegów, aby nie raport, ale wszystkie

dziaania delegacyi byy Izbom przedstawione. Kady raport

jest rodzajem fikcyi, domniemywa; protokóy oka rzecz

w istocie«.

JW. Chemicki: »Podzielam zdanie JW. lskiego, lecz mu-

sz mu odpowiedzie, e nie robiem wniosku w celu ublienia

któremu z kolegów, albo ebym w nich nie pokada zaufania,

lecz powodowa mnie do tego raport czczy Ministra spraw za-

granicznych, a z którego Izby nie byy kontente. Naley wic
si stara, aby nastpny raport mia wicej esencyi, i sama

delikatno powinna by powodem czonkom, delegacyi do wy-

czenia si od tej pracy«.

JW. widziski: »Tego zdania byem, e jeden ze rodków,
jakie pozostaj Komisyom, jest zdecydowa, aby protokóy te

cigle byy odczytywane; jednak przekonany jestem, e byoby
rzecz niewczesn, aby same Izby decydoway, e maj by
czytane te protokóy. Mog tam by szczegóy wojenne, których

wyjawienie staoby si szkodliwem dla sprawy naszej. Rozu-
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miem, e tylko cz protokóu tyczca si zda o Naczelnym

Wodzu odczytywan w Izbach by powinna«.

JW. Wielopolski: »Lubo popieraem wniosek odesania

sprawy tej do Komisyów, aby te nam raport zday, gdy jednak

niektórzy mówcy podejrzenie rzuci chcieli na czonków dele-

gacyi, a ci daj, aby protokóy cae byy czytane, podzielam

wic zdanie JW. Krysiskiego. Ten sposób najlepiej zaspokoi

opini. Naley zatem, aby JW. Marszaek podda kwesty: czy

decyzya Izb poczonych ma by odwoan i protokóy od-

czytane?"

JW. Godebski: »Wanie chciaem Izbom przedstawi, e
decyzya ju zapada wzgldem wniosku mojego, iby raport

Ministra spraw zagranicznych jako niedostateczny, nie zada-

walniajcy Izb reprezentacyjnych i Narodu, odesany zosta do

Komisyów. Trwam przy tym moim wniosku, a to dlatego, aby

Komisye upowanione byy do przejrzenia nietylko protokóów,

ale do zasignienia objanie tyczcych si sprawy tak mocno
Naród interesujcej, bo nie do jest na protokóach, ale po-

trzeba zasign wszelkich objanie, aby Izby i opinia zaspo-

kojone zostay «.

JW. Trzciski: »Popieram zdanie czonków delegacyi, aby

protokóy w Izbach odczytane byy. Sdz, e prowadzcy pro-

tokó wiedz, i niema tam nic takiego, coby tajemnic okryte

by powinno, coby za wyjawieniem szkodzi mogo sprawie

naszej; rozumiem nawet, e to bdzie najdelikatniejszy sposób

wyjcia wzgldem czonków delegacyi«.

JW. lski: »Przedstawienie kolegi Opoczyskiego zasu-

guje na uwag Izb. S niektóre zdania jeneraów i dowód-

ców, których objawia nie mona, boby to narazio spraw
nasz. Sdzibym wic, eby z tym wyjtkiem protokóy byy
czytane. Komisye dadz zdanie, których miejsc czyta nie

mona«.
JW. Wojewoda Nakwaski: »Raz ju zdecydowalimy, aby

rzecz t do Komisyi odesa. Jest to droga najwaciwsza.

Gdyby wprost w Izbach protokóy byy czytane, moeby si

znalazy przedmioty majce styczno z Wydziaem dyploma-

tycznym; musielibymy wic znowu rzecz ca do Komisyi

odsya. Czy nie lepiej, e Komisye odrazu wygotuj nam ra-

port na sobot i rzecz do gruntu wyjani ?«
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JW. Morozewicz: »Opinie tu objawione skazówk bd dla

Komisyów, aby, ile monoci, czci protokóu cakowicie byy
Izbom komunikowane; wzgldem innych dadz zdanie sprawy

treciwe, lecz dokadne. Komisye dzi jeszcze mogyby wyzna-

czy raporterów«.

JW. Zienkowicz: »Zboczylimy od materyi. Zdanie sprawy

JW. Morawskiego wzbudzio ch w Izbach otrzymania no-

wego raportu. Ze to ma nastpi, zdecydowalimy przez woto-

wanie. Powodem do dalszej dyskusyi by wniosek JJWW.
Chemickiego i Platera, czy maj nalee do decyzyi w Komi-

syach ci czonkowie, którzy s razem komisarzami i czonkami

delegacyi. Nie dziel bynajmniej zdania kolegów Chemickiego

i Platera, którzy pragn wszystkich czonków delegacyi od

gosów w Komisyi odsdzi. Wszake JW. Morawski wspo-

mnia, e delegacya skadaa si z dziewiciu czonków, e
raport odczytany przyjty by wikszoci — da przez to po-

zna, e byli czonkowie innego zdania, e byli tacy. którzy

chcieli zda szczegóowy raport. Tymi wanie moe s czon-

kowie delegacyi bdcy komisarzami. Jake ich mona ods-
dza od gosów w Komisyach, kiedy ich zdanie zgadzao si
z opini Izb? Jestem wic za odesaniem tego przedmiotu do

Komisyi, ale przeciwko wyczaniu czonków delegacyk.

JW. Henryk Nakwaski: »Poprzednio mówicy kolega zwróci

dyskusy na drog waciw. Raz zadecydowalimy, e rzecz

ma by odesana do Komisyów: byoby to gorszcym preju-

dykatem, abymy co chwila zmieniali decyzye. Idzie o drug
kwesty, czy komisarze, a razem czonkowie delegacyi, maj
nalee do decyzyi w Komisyach. Da ju zaspokajajce owiad-
czenie JW. WojewToda Ostrowski; sdz, e i inni czonkowie
delegacyi pójd za jego przykadem, a tak dyskusya bdzie
niepotrzebna. Prosz JW. Marszaka do pod-dania kwestyi pod

wotowanie«.

JW. Marszaek: »Poddaj wic nastpujc kwesty pod

rozstrzygnicie Izb: Kto popiera wniosek, aby czonkowie de-

legacyi, a razem i komisarze nie mieli gosu stanowczego przy

obradach Komisyi nad raportem, powstanie«.

JW. Worcell co do kwestyi: »Ja sdz, e nastpujca kwe-
stya powinna by poddan: czy ci, którzy razem s czonkami
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delegacyi i czonkami Komisyi, maj nalee do redakcyi ra-

portu, nie do decyzyi«.

JW. Marszaek: »Powtarzam wic t sam kwesty: Kto
popiera wniosek, aby razem czonkowie delegacyi
i czonkowie Komisyi nie naleeli do redakcyi
raportu, po w stanie «.

Wikszo powstaa, a zatem czonkowie dele-

gacyi maj tylko w Komisy ach da objanienia,
lecz nie mog wpywa do ukadania raportu.

Sesya Izb poczonych zasolwowan zostaa do dnia so-

botniego do godz. 10 zrana. Porzdek dzienny: wysuchanie
raportu Komisyów o czynnociach delegacyi uchwa
z dnia 9 sierpnia mianowanej.

W. h r. Ostr(owski).

Posiedzenie Izb poczonych z d. 3 wrzenia
1831 roku.

[Uwaga: W protokóle brak jest pierwszych kartek obejmujcych
list obecnoci, zagajenie Marszalka, wzgldnie Przewodniczcego w Se-

nacie, tudzie raportu Komisyi w sprawie dziaa delegacyi Bolimowskiej,

odczytanego przez referenta Posa Godebskiego na pocztku posiedzenia. Po-

dajemy ten raport poniej podug brzmienia oryginau doczonego do

protokóu, znowu jednak bez kilku wstpnych zda, które zaginy.

JW. Godebski odczytuje raport w sprawie delegacyi Bolimowskiej 1
):

»... Sabe usiowania, wtpliwe rodki, nie zaradziwszy zemu, rozj-

trzyy tylko umysy. Roso to ze z puszczonym odgosem knowanych
spisków wewntrz kraju i w samej stolicy. Wzmogy je bezskuteczne wy-
prawy na Rydygiera, zwoka, któr uwaano w sdzeniu uwizionych,

usuwania dojrzaych wojowników, zdajce si wypywa raczej z drali-

woci osobistej, jak z uczucia sprawiedliwoci publicznej, niebaczny szafu-

nek stopni i ozdób, a nadewszystko niszczce przerzucanie wojska. Na
domiar klsk stwierdziy si przeraajce wieci, e wojsko nasze zoyo
bro w Prusach, e dziaania na Litwie spezy na niczem: zmarnowano
owoce patryotyzmu tej prowincyi, krew jej mieszkaców spyna dare-

*) Por. poprzednio wydrukowane, jako allegat, akta delegacyi do obozu
w Bolimowie wysanej. Wyej str. 337—381. [P. W.].

Dyaryusz T. VI. 33
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mnie! Odwrót Dembiskiego utuli na chwil w zapomnieniu klski pu-

bliczne, na chwil wypogodzi czoa. Witano braci Litwinów zez w oku,

z rozpacz w sercu; byo to rzeczywicie powitanie kannejskich rycerzy.

Tymczasem nieprzyjaciel przeszed Wis i coraz dalej posuwa zabory;

napróno starano si pokrzepi umysy ogaszaniem marnych, epizo-

dycznych korzyci; przeprowadzano po ulicach stolicy dorywczo zabiera-

nych jeców, a unuenie, choroby wasne przerzedzay zastpy; zyskiwano

sto sztuk broni, a dwiecie jej w cikich, daremnych marszach gino.
Draliwo wzrosa do egz(a)speracyi. Czu to Rzd, czuy to Izby, e taki

stan rzeczy z widocznem naraeniem na ostateczn zgub duej trwa
nie moe. Wzajemna tylko ufno i jedno groce klski odwróci mogy.
Do ustalenia tych gównych rkojmi politycznego bytu usiowania Rzdu
i Izb zmierzay.

W tym-to celu zwoana zostaa wielka narada wojenna w stolicy;

nie tajono przed sob pooenia rzeczy; rozbierano je z przezornoci, e
nie powiem, z podejrzeniem, ale Wódz Naczelny przyrzek uroczycie

wobec towarzyszów broni, wobec delegowanych Reprezentantów Narodu,

e niezwocznie wyjdzie na spotkanie nieprzyjaciela i bitw mu wyda, e
sprawy narodowej, w której wito ufa, do ostatniej kropli krwi broni
bdzie, e nakoniec wszystko uczyni, czego po nim wola i honor Narodu

wymaga bd, a nieustraszone mstwo, które w morderczych bitwach

okaza, pami pierwiastkowych zwycistw i wicej jeszcze nad to wszy-

stko wyznanie publiczne naszej narodowej wiary byy rkojmi uczynio-

nego przyrzeczenia. Zaufay jej Rzd i Izby i ufno swoj do nalado-

wania Narodowi przekazay. Wzmoga si chwilowo otucha publiczna; co

chwila stanowczej wygldano bitwy, i znowu dzie za dniem upywa,
nikny zapasy, nieprzyjaciel postpowa, rozciga si, naciska i wszelkie

komunikacye przecina. Szemra lud, szemrao wojsko, w publicznem obu-

rzeniu gasa aureola chway, któr czasowa pomylno ora skronie

uwieczya Wodza. Zapomniano, e w krytycznej chwili miao ster woj-

ska uchwyci; zapomniano, e si na niebezpieczestwa naraa, e dawniej

zwycia; widziano tylko, e cios miertelny zagraa stolicy; tkwio

tylko w pamici ostatnie zarczenie Wodza, a on walczy nie chcia, czy

nie móg. Taki by stan umysów przed 9-ym sierpnia.

Rozpacz ludu, który rodzinn ziemi a do fanatyzmu miuje, który

zbyt drogo wolno swoj okupi, iby jej z ca podejrzliw czujnoci,

z caem nateniem si swoich strzedz i broni nie mia, rozpacz ta, pod-

niecana cig nieufnoci, zgubniejsze dla kraju, ni obraona duma sa-

mowadcy i cay ogrom jego potgi, zrzdzi moga skutki. Chciay im

zapobiedz Izby, liczc na cnoty polskiego onierza, powayy si na

krok, któregoby moe w adnym innym obozie przedsiwzi, a tern wi-
cej dokona niepodobna byo.

Komisye wasze, wezwane do zdania przed wami, dostojni mowie,
sprawy z rozpoznania czynnoci delegacyi, osdziy rzecz konieczn skre-

lenie tego przedwstpnego obrazu stanowczej w dziejach naszych epoki,

aeby Naród cay w sprawiedliwym i nienamitnym sdzie sumienia swo-
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jego oceni móg postpowanie Izb sejmujcych, aeby w tern ywszem
wietle przedstawione wam byy czynnoci czonków delegacyi, których

wasz wybór do tak cikiej i trudnej powinnoci w ówczesnem pooeniu
rzeczy powoa.

Zwróci tu musimy uwag wasz na uchwa w (d.) 9 sierpnia

w poczonych Izbach zapad. Uchwaa ta poruczya czonkom delegacyi

nieograniczone penomocnictwo

:

1) Do rozpoznania istotnego stanu rzeczy na linii bojowej i ustano-

wienia tego wszystkiego, co w ówczesnem pooeniu za zbawienne dla

dobra Ojczyzny uzna, a nawet w razie potrzeby zarzdzenia zmian) Wo-
dza i nominowania jego Zastpcy;

2) do porozumienia si z Rad wojenn (gdyby zmiana Wodza za

potrzebn uznan bya) i zasignienia jej zdania wzgldem zmian uchway
z d. 24 stycznia r. b. wadz Wodza Naczelnego oznaczajcej i wzgldem
wyboru nowego Wodza zaufanie wojska posiadajcego.

Jak dalece delegacya wasza warunków penomocnictwa odebra-

nego dopenia, nastpujcy sumienny i kategoryczny wykaz jej czyn-

noci okae:
Co do I-go: atwo pojmiecie, dostojni mowie, jak trudnym by

do wykonania pierwszy warunek wobec nieprzyjaciela, w cigej obawie,

aeby nieprzyjaciel wanie owej chwili do wszechstronnego natarcia nie

wybra. Rozpozna istotnego stanu rzeczy nie mona byo, tylko na ogól-

nem zebraniu oficerów rozmaitej broni, albo przez konfidene) onalne poro-

zumienie si z nimi. Pierwszy sposób by niepodobny do wykonania z po-

wodu pooenia obu wojsk, by draliwszy z natury swojej, bo wywoywa na

harc tajemne sdy, rónorodne uprzedzenia i stronnictwa tern niebezpie-

czniejsze, e delegacya przedewszystkiem nabra bya powinna przekonania

o istotnej potrzebie zmiany Wodza, a sposób takowy ju ten krok nie-

orhybnym czyni i wyrok czonków przesdza. Drugi sposób niemniej

nasroony trudnociami równie niebezpieczny, bo odwoywa z linii bojowej

dowódców w stanowczej moe dla wojska chwili: równie draliwy, bo

przez takowe przeduone tajemne narady sprawiedliwe obudza podej-

rzenia w wojsku, odrywa modszych, ywiej rzeczy biorcych i niszego

stopnia oficerów od ich powinnoci, a tern samem poddawa ywio} 1 do

ogólnego, zgubnego sejmikowania w caym obozie. Przecie, jako podo-

bniejszy do uskutecznienia, jako nieprzes;izajey ostatecznego postano-

wienia i pewniejsz drog do zamierzonego doprowadzajcy celu, wybrany
zosta. Wezwany przed wszystkimi jenera Skrzynecki nie tai krytycznego

pooenia, ubolewa na nieopatrzenie stolicy w ywno, na brak geniu-

szów w wojsku, na niepodobiestwo przeszkodzenia nieprzyjacielowi

w przeprawie Wisy i zajmowaniu dogodniejszych pozycyi. Dzieli najmo-

cniej przekonanie, e jedna tylko walnie wygrana stanowcze przynie
moe korzyci, ale e bitew takich niewiele liczy historya. Zarczy nako-

niec, e w Warszawie nie zwtpi o losie Ojczyzn), jakiekolwiekby mu
zostawiono siy, e o traktowaniu z Rosy nie myli tern bardziej, i wie-

rzy w przyjazne wdanie si obcych mocarstw. O ile za ta wiara w przy-

jazne wdanie si obcych mocarstw usprawiedliwian by moe, sami oce:,i

38*
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potraficie, kiedy wam, szanowni panowie, zoony bdzie synoptyczny

obraz dziaa i korespondencyi dyplomatyki naszej, który wanie przygo-

towuje Komisya spraw zewntrznych, a który wam niebawem przedsta-

wiony zostanie.

Nastpnie wszyscy wysi oficerowie z kolei wynurzali swoje zdania

tern wicej zasugujce na ufno, e byy czynione w sposobie konfiden-

cjonalnym, a zatem wolne od wszelkiego wpywu. Do zupeniejszego

objanienia to dodam, e wielu z oficerów przed objawieniem zdania swo-

jego uczynili zapytanie: czyli zdania, uwagi ich bd publicznie ogoszone,

lub nie? Odpowiedziano im, e nie bd, i to wanie skonio ich do

otwartego i szczerego wynurzenia swych myli. Z radoci, wicej po-

wiemy, z dum narodow odczytyway Komisye wasze zgodne, jedno-

mylne wiadectwa zapau onierzy, niecierpliwej dzy boju i szlachetnej

gotowoci ulegania kademu, kogoby Naród na czoo jego powoa. miao
zarczy moemy, dostojni mowie (a zarczenie takowe byoby wystp-
kiem, gdyby si faszywem, by te nawet pochem ukazao), e w tych

wszystkich zeznaniach, nawet w takich, które, jak wida, ywsze podykto-

wao uczucie, nie znalelimy adnego jawnego dowodu posdzajcego
o ze zamiary, uwaczajcego honorowi Naczelnego Wodza. Ubolewali jego

towarzysze broni na nieczynno, opieszao w dziaaniu, utrat przy-

janiejszych sposobnoci; widziao z nich wielu potrzeb zmiany Wodza,
lubo takowa zdaa si wszystkim trudna pod wzgldem wyboru tak dalece,

e nadmienianym nawet przez siebie kandydatom radzili przyda pomoc kilku

zdolniejszych oficerów; byo kilku, którzy potrzeb zmiany za najgwato-

wniejsz osdzili; przecie suszno wyzna kae, e wielu zarczao
ufno swoich podwadnych w Naczelnym Wodzu i o zdolnociach jego

nie wtpio. Z gbszych, rozumowanych zda wycign mona to prze-

konanie, e jenera Skrzynecki posiada wszystkie przymioty dowódcy dy-

wizyi, e atwo móg odnosi korzyci tam, gdzie nieprzyjaciel w olbrzymi
swoj zaufany si samo tylko mstwo Polaków na plac wywoywa. Ale

w dzisiejszym stanie rzeczy, w wysileniach ostatecznie o losie Ojczyzny

stanowi majcych zdolnoci jeneraa Skrzyneckiego pewnej nie przedsta-

wiaj rkojmi. Osaba wiara w wietne talenta Wodza, gasa mio o-
nierza dla niego, niko zaufanie, które jest dusz wszystkich dziaa wo-
jennych: Skrzynecki nie móg pozosta WT

odzem Polaków.

Moga bya delegacya po osignieniu zamierzonego celu otrzymane

zeznania, ile e te konfideneyonalnie czynione byy i pod adnym wzgl-
dem publikacyi ulega nie mog, przy sobie zatrzyma, ale, chcc wszelk
podejrzliwo co do czynów swoich usun, chcc z ca godnoci stawi
si przed sdem opinii waszej, zachowaa je jako wiadectwo i wasnego
postpowania, i dobrego ducha, jaki w wojsku narodowem pomimo wszel-

kich przeciwnoci doznawanych po wikszej czci przez niezrczno
dowódców i dugich morderczych zapasów panuje. Kady przytem z je-

neraów wyoy w oddzielnem pimie myli swoje wzgldem ówczesnego
pooenia. W pismach tych skrelone s: pooenie wojska naszego i plan

przyszych operacyi wojennych. Z tego atwo osdzicie, szanowni panowie,
e pisma te publicznie komunikowane bj nie mog. Komisya wasza wy-
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czerpna z nich to przekonanie, e stoczenie wówczas walki ogólnej, sta-

nowczej, bez gruntownego przekonania o pomylnym i korzystnym

(w caej rozcigoci tego wyrazu) skutku, byoby szkodliwem, jeeli nie

zgubnem.

Dla czego za po opanowaniu owicza przez nieprzyjaciela bitwy

tej nie stoczono, rozwizanie tej kwestyi znajduje si w decyzyach Rady
wojennej, podpisanych przez obecnych jeneraów w dniach 3, 4, 6 i 7 sier-

pnia, w których-to decyzyach, aczkolwiek wszdzie jest zgoda na stano-

wcz walk, przecie uznan jest równie potrzeba poprzedniczych ruchów,

i takowe uskuteczniane byy.

Po wysuchaniu szedziesiciu omiu jeneraów i oficerów wyszego
stopnia, delegacya przystpia do usunicia z dowództwa jeneraa Skrzy-

neckiego wikszoci 7 gosów przeciwko 2. Wszyscy czonkowie zoyli

na pimie opinie swoje w tej mierze. Co do sposobu, w jakim wybór jeneraa

Dembiskiego nastpi, potrzebne w tej mierze objanienie zoy JW. Nie-

mojowski, czonek delegacyi. Gdy przyszo do zanominowania Zastpcy, jeden

z czonków wniós, e nominacya ta wedug art. 2-go uchway sejmowej

z d. 9 sierpnia nastpi moe bez dooenia si Rady wojennej, której

zwoanie stosownie do art. 3-go pomienionej uchwray ku owieceniu si
wzgldem wyboru nowego Wodza za rzecz potrzebn osdzi. Pooona
kwestya o potrzebie zwoania Rady wojennej wzgldem mianowania Za-

stpcy wikszoci 7 gosów przeciwko 2 usunit zostaa. Przystpiono

tedy do wyboru Zastpcy: wybór ten wikszoci omiu gosów przeciwko

jednemu pad na osob jeneraa Dembiskiego. Powodoway w tym wy-
borze delegacya: ch zapobieenia wszelkim nieporozumieniom z rozró-

nionych mniema i obraonej mioci wasnej czasowo wynikn mog-
cym, wieo nabyta przez jeneraa Dembiskiego sawa w odwrocie

z Litwy, zoona mu cze publiczna w Izbach sejmujcych uznaniem, i
si dobrze Ojczynie zasuy, ufno w jego patryotyzmie, nakoniec

uwaga, i to zastpstwo czasowem jest tylko. Sam jenera Dembiski,

przyjmujc poruczony sobie obowizek, szedziesit tylko godzin na osta-

teczne rozstrzygnienie kwestyi wzgldem wyboru nowego Wodza nazna-

czy. Wskutek tej dezyzyi zapada uchwaa delegacyi na d. 11 sierpnia

w kwaterze gównej pod Bolimowem, naznaczajca jeneraa Dembiskiego
Zastpc Naczelnego Wodza, jeneraa Frdzyskiego kwatermistrzem jene-

ralnym wojska narodowego, jeneraa Tomasza ubieskiego szefem sztabu

gównego.
Jenera Skrzynecki nadesa delegacyi owiadczenie swoje wzgldem

powodów, które go do zatrzymania przy sobie a do owej pory naczel-

nego dowództwa skoniy, niemniej wzgldem gotowoci dania z siebie

przykadu posuszestwa i powicenia. Delegacya w odpowiedzi swojej

na d. 11 sierpnia uwiadomia jeneraa Skrzyneckiego, i po cisem roz-

waeniu odezwy jego postanowia powierzy jeneraowi Dembiskiemu
tymczasowe dowództwo wojsk narodowych. Oba te pisma drukiem ogo-
szone zostay.

Co do 2-go. Delegacya, zadosy czynic drugiemu warunkowi pe-
nomocnictwa swojego, powoaa jeneraów do dania opinii wzgldem
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atrybucyi Naczelnego Wodza. Dwunastu jeneraów i pukownik Bera wpy-
wali do rady. W celu nadania porzdnego toku dyskusyi i skrócenia teje

pooono 5 gównych kwestyi:

t) Czy Wódz Naczelny ma by czonkiem Rzdu Narodowego, czyli

te zupenie ulega Rzdowi?
2) Czy nominacya Wodza zalee ma od Rzdu, czy od Sejmu?

3) Jakie jest zdanie opinentów co do nominacyi oficerów i czyli

mona w tej mierze wadz ograniczy Wodza?
4) Podobna kwestya co do rozdawania nagród.

5) Czy prawo nieograniczone zawierania ukadów o zawieszenie

broni przy Wodzu Naczelnym zostawione by moe?
Kady z obecnych jeneraów zdanie swoje co do tych kwestyi otwo-

rzy. Protokó tego posiedzenia przedstawiony zosta Komisyom waszym
dla uoenia projektu do prawa o atrybucyach Naczelnego Wodza, które

niebawem pod ostateczne rozstrzygnienie wasze podanem bdzie. Nakoniec

kady z jeneraów przesa delegacyi opiecztowane zdanie swoje wzgl-
dem wyboru nowego Wodza z wyraeniem nazwisk dwóch kandydatów,

których na ten stopie podawa. Dwóch jeneraów nie podao kandydatów.

Pierwszy z nich owiadczy, »e nie znajc nikogo, któryby posiada zau-

fanie ogólne armii, nie moe poda adnego kandydata na Naczelnego

Wodza«; drugi — »e bdc przeciwny wszystkim dziaaniom sejmikowym
w wojsku, adnego nie niesie gosu, myjc niezomny zamiar we wszyst-

kiem by posusznym starszym od niego wadzoma.
Tu by kres penomocnictwa danego delegacyi; na nim te dziaanie

swoje skoczya.
Oya publiczna ufno; jedno i zgoda rozwiny w caej mocy

moraln potg Narodu; onierz usprawiedliwia zoone przez dowódców
wiadectwo o jego wybornym duchu, karnoci i mstwie. Nowe zwycistwa
podniosy mody dzikczynienia do Boga Zastpów, który swój lud opu-

szczony od ziemskich mocarzy wszechmocnoci swoj osoni; nowe tro-

fea pomnoyy bogaty skarbiec narodowej chway; nowi jeace zwikszaj
liczne grono towarzyszów, których gocinna ziemia nasza, niepomna ci-

gych uraz, w cigu nawet morderczej wojny z braterskiem czuciem

zasila. Orze nasz znowu wzbi si w gór i znowu si w litewskie soce
wpatruje*.]

JW. Prezydujcy w Senacie: » Przekonalicie (si) bezwt-
pienia, szanowni panowie, przynajmniej o tej prawdzie, e
delegacya wasza do Bolimowa w d. 9 sierpnia wyznaczona,

zajta bya ogromem pracy; przekonalicie si o jej bezwzgl-
dnem powiceniu si, jak wiele podejmowaa niewygód, na

jak wielkie naraaa si niebezpieczestwa; przekonalicie si,

e jej postpowanie zmierzao do tego, aeby przy dopiciu
celu nie osabi w wojsku ducha jednoci; przekonalicie si,

e jej powicenie si dla dobra publicznego byo bez granic,
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e zatem zasuya, aby jej odda sprawiedliwo i zoy
podzikowanie. Jeeliby nikt z Czonków Izb nie mia nic

przeciwko temu wnioskowi, upraszabym JW. Marszaka o uczy-

nienie ze swojej strony podobnego przedstawienia Izbie Po-

selskiej «.

JW. Chemicki: »Bolesno mi jest. e powtórna deputacya

do zdania sprawy udzielia nam tak mao wiadomoci z proto-

kóów), jakie przed sob miaa; jednak wierzy musimy, e
wyezerpna to wszystko, cokolwiek dao si wyczerpa. Nie

masz potrzeby dzikowa Komisyi, bo dopenia tylko obowizku
swojego, a kto obowizku dopenia, nosi w sercu wynagr -

dzenie, i nie potrzeba mu dzikowa«.
JW. Prezydujcy W Senacie: »Nigdybym nie prosi o po-

dzikowanie dia Komisyów, lecz tu mowa bya o delegacyi

sejmowej w d. 9 sierpnia do obozu wysanej, która daleko

wicej miaa do czynienia «.

JW. Chemicki w kontynuacyi: »Nie mog jak tylko odwo-

a si do pierwszego gosu mojego. Jak pierwsza, tak i druga

Komisya nic nie zrobia; jak z pierwszego, tak i z drugiego

raportu nie mosr Izby wzi rozumienia o tern, coby dele-

gacya tak chwalebnego zrobia«.

JW. Godebski: »Nie zamierzaem podnosi gosu w przed-

miocie obecnym; przecie przymówienie si JW. Chemickiego

znagla mnie do tego pomimowolnie. Nie w chci zjednania

sobie podzikowania przyja Komisya tak trudn, tak draliw
prac i przystpia do niej z ca sumiennoci. Byoby naj-

wiksz pochoci, e nie powiem, wystpkiem, dopuci si

faszu lub opuszczenia najmniejszego factum. Co do mnie,

owiadczam, e z ca sumiennoci przegldaem wszystkie

akta przez delegacy zdziaane, zbieraem dowody wszdzie,

gdzie tylko mogem, jak to przekonywa skrelony przedwstpnie

obraz, skd powstaa nieufno w Narodzie i Sejmie, i co sko-

nio do tak stanowczego kroku. Wicej powiem: szukaem
wszdzie objanie, gdzie tylko mogem je znale. Wszystko

przedstawione byo w IComisyach, wszystko z ca skrupu-

latnoci rozbierane. aujemy e, jeeli dla nas co ukrytego

byo, a dla was, szanowni panowie, tajnem nie jest, e dotd
to na jaw wydobyte nie zostao. Nie przesdzamy opinii i wy-

rokowi, jaki póniej wydany by moe. Moe postp czasu
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wykryje jakie zasady, na których opierajc si Naród wyrzecze.

Co do nas, musielimy postpowa sumiennie, musielimy si
trzyma dowodów i na tych dowodach oparty jest raport. Ko-

misye wasze zrobiy powinno swoj bardzo drobn, mniej

jak ostatni onierz, jak kosynier, bo tylko powiciy kilka-

nacie godzin pracy i kilka godzin snu; i delegacya nie wicej

zrobia; zrobia to, co bya powinna zrobi. Nie robia w tym
celu, aeby jej dzikowa, bo gdyby nie dopenia powinnoci

swojej, byaby zasuya i na wasz, dostojni panowie, i na opinii

wyrok «.

JW. Wojewoda Ostrowski: »Miaem zaszczyt by czonkiem

delegacyi wysanej do Bolimowa i dlatego gos zabieram. Po-

dzielam zupenie zdanie JJWW. Chemickiego i Godebskiego.

Kto suy poczciwie Ojczynie i w dobrym duchu dziaa
r

w wasnem przekonaniu czerpa nagrod, a zatem nie rozu-

miem, aby i delegacyi kto mia do zarzucenia, e odstpia od

zasad poczciwych. Z drugiej strony odstpiaby delegacya od

uczu prawoci i uwaaaby si za ponion, gdyby, wype-
niajc obowizki, oczekiwaa jakich pochwa lub nagrody. Gdy
wybijemy si z pod jarzma, gdy bdziemy mieli wolno, nie-

podlego i cao Ojczyzny naszej, to stanowi bdzie najpo-

dasz nagrod«.

JW. lski: » Wymowne dwa gosy wynurzyy uczucia^

któremi tak Komisye jako te i delegacya jest przejta. Jeeli

czego aowa wypada, to najbardziej tego, i szanowny ko-

lega Chemicki owiadczy, e dzieo Komisyów jest niedosta-

teczne. Komisye czerpay ze róde, jakie delegacya przyspo-

sobia, a delegacya staraa si z ca sumiennoci wypeni
swój obowizek. W tern znajduje t nagrod, jakiej kady do-

bry Polak pragnie«.

JW. Klimontowicz: »W dniu wczorajszym' publiczno war-

szawska w gazetach wyczytaa z oburzeniem taks misa na

miesic wrzesie...

«

JW. Marszaek: »JW. pan w innej materyi gos zabiera.

Jeeli Izby matery poprzedni uwaaj za skoczon, udziel

gos JW. Kiimontowiczowi w innej materyi. Gdy, jak uwaam,
nikt przeciwko temu nie ma nic do powiedzenia, ma gos JW.
K 1 i m o n to w i c z«.
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JW. Klimontowicz: »W dniu wczorajszym publiczno war-

szawska w gazetach wyczytaa z oburzeniem taks misa na

miesic wrzesie r. b. po groszy 15 funt do I-go padziernika

ustanowion wtenczas, kiedy od tygodnia i wicej codziennie

wielka ilo byda ze wsiów zawilaskich na targi sprowa-

dzon, a w dniu wczorajszym do tysica i wicej sztuk byda
byo. W stanie oblenia Warszawy podolskie woy, z których

ceny taksa bran bywa, nie przychodz; kupuj wic rzenicy

nasze woy i krowy. Wielu z obywateli z powodu szerzcej

si zarazy na bydo i bojani zbliajcego si nieprzyjaciela,

aby nie utraci wszystkiego, cay inwentarz spdza do War-
szawy na targi. Jake rzenicy kupuj to bydo? Za najlepsze

woy tuste, równajce si podolskim, pac po dukatów 5, 6, 7,

a jeli zapac po 8 duk., to ju wó bardzo dobry i tusty by
musi: za krowy z tyrolskiego gatunku lub holenderskie (bo

takie w okolicach Warszawy jest upowszechnione) pac po

duk. 5, najczciej 4, i to papierami. W dniu wczorajszym yd
z pod Siennicy mia 30 woów duych i gadkich, chcia za sztuk
po duk. 7, jeszcze rzenicy warszawscy wymylali na niego, e tak

drogo chce, e yd musia si tómaczy. S sowa jego: »Czego

panowie odemnie chc, wolno panom kupi lub nie. Ja jako

waciciel mam take wolno ich sprzedania, wszak gdyby
panowie zapacili po duk. 7, to funt misa nie przypadnie, jak

po groszy 5«. Dawali mu po duk. b 1
/^ za sztuk, a popoudniu

za krowy nie dawali wicej jak po zp. 47, 50 i 54. Gdyby
który z urzdników policyjnych zechcia zniy swoj powau,
a poszed na tar^ Grzybowa, tam si przeszed, gdzie bydo
przedaj, i przypatrzy si figlom rzeników. jakich si przy

kupnie dopuszczaj, i cenie, po której bydo kupuj, zapewneby
powzi inne wyobraenia i nie tak skoro podpisywaby taks
po gr. 15 funt wtenczas, kiedy podug teraniejszej ceny byda
miso powinno by po groszy 6 najdrosze. Powoduje mnie
do tego, e przed rewolucy byo drosze bydo, a miso naj-

droej po gr. 8 funt by przedawany. Dlatego, e przy taksie

misa policya spuszcza si na podanie rzeników i koszta

obrachowywa, wic tak wysok taks stanowi. Przecie obo-

wizkiem jest policyi i Rzdu nie spuszcza z oka potrzeb do

ycia najistotniejszych. Owce w tym czasie od dwóch tygodni naj-

droej kupuj rzenicy po zp. 5 sztuk, i w dniu wczorajszym
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obywatelka jedna piset sztuk owiec przedaa po zp. 5; miso
za baranie szacowane po gr. 10 fant. Pytam si poiicyi, na jakiej

zasadzie taksa tak wysoka, gdy za skór sam rzenik wemie
kilka zotych, wic miso i po groszy 2 funt mu nie przypada.

W obecnym sianie, gdzie ludno Warszawy skadaj
ony i dzieci oficerskie, których mowie albo w boju polegli,

albo na linii bojowej znajduj si i szczupym swym odem
z onami dzieli si przymuszeni, ony onierskie, ich dzieci,

urzdnicy cywilni i wojskowi z licznemi familiami przy uszczu-

plonych i zredukowanych pensyach, rzemielnicy i kupcy do

cigych posug i wart w gwardyach obowizani, którzy

z dziennego zarobku utrzymuj si, nakoniec ta liczna klasa

ubóstwa, wyrobników bez zarobku z onami i dziemi do roz-

paczy prawie przywiedziona, zasuguje na to. aby Rzd by
czujniejszym, pohcya nie drzymaa, iby dniem i noc czuwaa
nad potrzebami tej ludnoci i staraa si tanio wprowadzi,

aby zapobiegaa przekupstwu, szachrajstwu, naduyciom. Nie-

tyiko w czasach spokojnych, ale w dzisiejszym wojennym naj-

wikszym jest obowizkiem Rzdu nieustannie czuwa i nie

dopuszcza, aby kilkudziesit rzeników kosztem caej ludnoci

panoszyo si, samowolnie przedajc miso. Dowiadczenie cza-

sów ubiegych przekonywa kadego, e wó redni way od

360 do 400 funtów, wó dobry od 450 do 500 i wicej funtów,

krowa dobra funtów 270 i 260, krowa rednia od 240 do 250;

o lichych niema mowy; wic biorc stosunek funtów do dzi-

siejszej ceny, ledwo wypadnie funt po gr. 6; przyda do tego

ój, podroby, skór, które na akcyz i koszta wystarcz. Z tych

powodów wnioskiem moim jest, aby dla zaspokojenia troskli-

woci tak susznej publicznoci taksa ogoszona skasowan,

a inna stosowniejsza postanowion bya. Jeli w Warszawie

wadza Gubernatora tak obszerna, jako w miecie oblonem,
jest przyznana, dziwi si trzeba, e piekarze i rzenicy z pod

niej usuwaj si i potrafi tyle wyjedna, e policy niebaczna

na gos i narzekania publicznoci dozwala si im powodowa
i wyrabia taksy nadproporcyonalne. Doczy musz i t uwag,
e rzenicy teraz wszystko bydo za papiery kupuj *)«.

*) Podug tekstu interpelacyi doczonej do protokóu z podpisem

Klimontowicza, deputowanego z okrgu augustowskiego i dat: Warszawa
3 wrzenia 1831. [P. W.j.
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JW. Marszaek: »Stosownie do decyzyi naszej wszelkie

objanienia i interpelacye Ministrów powinny by do laski zo-

one i waciwemu Ministrowi przynajmniej na 48 uodzin za

porednictwem Rzdu Narodowego przesane. Wniosek JW.
Klimontowicza zapewne do tej samej kategoryi naley: wy-

padnie go przeto za porednictwem Rzdu przesa Ministrowi

spraw wewntrznych i policyi, aby stosownie postpi, tub zda
tómaczenie. dlaczego tak postpi nie moe?«

JW. Tymowski: »Wniosek JW. Klimontowicza uwaam
za tak wany, e nawet 48 godzin zwoki cierpie nie moe.
Byoby bardzo szkodliwem, gdyby wniosek JW. Klimonto-

wicza przez tak dugi czas bez zaatwienia pozosta Dzi
kada godzina szczególniej dla biednej ludnoci jest bardzo

szkodzca: wypada go przeto natychmiast przesa Ministrowi,

aby bez utraty najmniejszego czasu stara si zemu zapo-

biedz«.

JW. Nkwaskj : »Wcale nie uwaam tego wniosku tak,

jak JW. Marszaek przytoczy. Nie zdaje mi si, aeby nast-

pia jaka decyzya, iby wnioski interpelujce Ministrów na

48 godzin wprzód Ministrom byy komunikowane. Owszem,
podug uwiconej zasady zdawao mi si, e to by ze strony

Rzdu projekt do prawa, który do Komisyów odesany by
powinien. Zdaniem mojem, branie podobne decyzyi szturmem

jest zgubne. Nie mona przypuci, aeby wtenczas, kiedy nie

byo pocztkowania, Izby mogy decyzy objawi. Uwaaem
to za podobny wniosek mojemu wzgldem wyjanienia przy-

czyn utraty korpusów Gieguda i Chapowskiego, który by do

Komisyów odesany. Nie przypuszczam, aeby w tym wzgl-
dzie zapada decyzya Izb, i sdz e wniosek ten odesanym
zostanie do Komisyów, przy wprowadzeniu którego do Izb za-

strzegam sobie gos«.

JW. {Marszaek: »W odpowiedzi na gos JW. Bracawskiego

(H. Nakwaskiego) musz przytoczy kilka uwag.

A naprzód: prawda jest, i decyzya, o której mowa. nie

nastpia przez wotowanie. Iie mi si zdaje, byo to ju przed

zasól wowaniem sesyi; wielu Czonków powstao, chcc sal

obrad opuszcza; zaprosiem ich, aeby usiedli, odczytany by
wniosek od Rzdu Narodowego odesany, poczem na zapy-
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tanie moje, wikszo i to znaczna, za przyjciem jego po-

wstaa. (Ob. wyej str. 507).

Druga uwaga jest ta, i jedynie tylko prawa i uchway,
przez nowe prawa, nowe uchway zmieniane by musz. Nie

mamy prawa co do interpelacyi Ministrów; byy one tylko

zwyczajem przyjte. Jak weszy w zwyczaj przez nasz decy-

zy, tak te przez decyzy zmienione by mog, tern bardziej,

e zmiana ta bdzie na korzy Izb, Narodu i Reprezentantów.

Có mona przeciwko temu zarzuci, aby Minister na 48 go-

dzin wiedzia wprzód, o co interpelowanym bdzie? Wszak my
nie chcemy go podchwytywa, ale pragniemy, aby by w stanie

racyonalnie rzecz nam wywieci«
JW. Godebski: »Nie dziel zdania JW. Bracawskiego i s-

dz, e dyskusya co do zapadej decyzyi na ostatniem posie-

dzeniu jest nie na swojem miejscu. Ile pamitam, sam JW.
Bracawski by na posiedzeniu, by przy rozstrzygniciu kwe-

styi. Jeeli mu si zdawao, e wniosek przez Rzd podany

ujmowaby prerogatywom Izb, wówczas mia prawo manife-

stowa si; dzi za nie moe to ju nastpi, jak tylko pro-

jective.

Co do wniosku JW. Marszaka, aeby uwagi JW. Kli-

montowicza majce si zakomunikowa Ministrowi ulegay

formie na tamtem posiedzeniu zadecydowanej, nie zgodz si
na to i rozumiem, e trzeba wnij w ducha decyzyi naszej.

Dlaczegó bowiem wnioski podobne przesyane by maj Mi-

nistrom? Oto, aby im czas zostawi do przygotowania si na

zaspokoi nas mogce odpowiedzi. Tu Minister o nic nie jest

zapytany; tu s tylko zebrane fakta: tu nie ma na co odpo-

wiada, bo taksa misa egzystuje; ta jest za, a zatem takie

uwagi nie pocigaj za sob, aby 48-mio godzinny czas dawa
wprzód Ministrowi, nimby si zdecydowa, jak ma postpi.

Mojem zdaniem, uwagi JW. Klimontowicza powinny by na-

tychmiast Ministrowi przesane, aby korzysta z gorliwoci

i pracowitoci Reprezentanta^

JW. Marszaek: »Zdawao mi si, e to samo mówiem,
i uwagi JW. Klimontowicza przel si za porednictwem
Rzdu Narodowego Ministrowi spraw wewntrznych i poli-

cyi celem, aeby natychmiast albo stosowna taksa bya usta-
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nowiona, albo te Minister zoy raport, dlaczego to by nie

moe«.
Gosy: »To samo! tak! tak!«

JW. Kasztelan Wgrzecki: »Zarzut przeciwko rzenikom
jest ogólny przeciwko korporacyi rzeników, a szczególniej

przeciwko tym, którzyby do niej naleeli. Zarzut ten nie moe
obwinia rzeników, ale wadze, e taksa jest wysoka, e przy

tanioci woów miso jest drogo przedawane. Có jest taksa?

Taksa kada jest to ustanowienie maksimum: rzenik wicej
bra nad ni nie moe, ale gdyby byo misa poddostatkiem

rzenik musiaby taniej przedawa, aeby wicej przeda. Sprawa

ta nie moe tu przychodzi, bo to jest sprawa policyjna, nie

naley do wadzy prawodawczej, ani do Ministra, tylko do po-

licyi. Wszystkie taksy nie robi si z kupna teraniejszego,

tylko z dawniejszego; teraniejsza taksa nie moe si opiera

na cenie woów, jaka jest teraz, ale jaka bya w zeszym mie-

sicu. Okolicznociami tak bagatelnemi nie naley zatrudnia

Izb prawodawczych. Wan jest zapewne rzecz ywno,
oszukastwo, lichwa i zmowa na szkod publiczn, ale tu s
waniejsze rzeczy do zaatwienia; te winnimy wprzód jako

waniejsze zaatwi, bo tamte przez sam policy zaatwione

by mog. Haec sunt facienda, haec non omittenda, nie godzi

nam si bowiem drogiego czasu marnowa. Minister i policya

w tym przedmiocie mog by immediate dotknici i prdzejby

si zemu zaradzio«.

JW. Nakwaski: »Mam sobie za obowizek odpowiedzie

JW. Marszakowi, jako te JW. Godebskiemu, e sumiennie

rozumiaem, i wniosek Rzdu wzgldem interpelacyi Mini-

strów do Komisyów odesanym zosta. Bybym inaczej zdanie

otworzy, gdybym by tak nie rozumia. Dzi, chocia ju moe
póno, owiadczam, i nie zgadzam si na to; zdarzaj si bo-

wiem takie przypadki, e zaatwienie pewnych okolicznoci

nawet 48 godzin zwoki cierpie nie mog. Przypomnijmy

sobie tylko wypadek obywatela Krpowieckiego! Spodziewam
si, i Rzd dzisiejszy nie bdzie si dopuszcza naduy, ale

powinnoci jest Izb czuwa nad tern i wszystkie podobne
przypadki naprzód przewidzie. Jak najmocniej bd obstawa
przy tern, aby decyzya ta zmieniona zostaa«.

JW. Worcell: »Jako wiadek dyskusyi, dziel zdanie
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JW. Godebskiego, i decyzya Izb wzgldem wniosku przez Rzd
Narodowy uczynionego zapada. Jednak decyzya ta nie prze-

sdza uchwale, jaka nastpi moe przy regulaminie Izb. Nie

moe by, aby decyzya nasza nie bya w czasie swoim rozwi-

nita, a mianowicie, kiedy projekt o regulaminie do Izb wnie-

sionym zostanie«.

JW. Woowski: »Do odpowiedzi JW. Marszaka na gosy

JJWW. Bracawskiego i Godebskiego to dodam, e jak w in-

nych rzdach reprezentacyjnych zwyczaje pewne mog by
przez proste decyzye zmienione, jak si to dzieje we Francyi

i Anglii, tak te i u nas interpelacya Ministrów bez uchway
wprowadzona przez prost decyzy zmienion by moga
i zmienion zostaa. Co wicej: w regulaminie Izb, którego

wprowadzenie do Izby Poselskiej mnie powierzonem zostao,

i w Izbie Poselskiej jednomylnoci przyjtem, byo powie-

dzianem, aby wszelkie interpelacye na godzin 24 wprzód Mini-

strowi respective waciwego wydziau komunikowane byy.

Nie przepomniano take i o tern, e gdyby byo nadzwyczajne

jakie wydarzenie adnej nie cierpice zwoki, którego zwoka
sprowadziby moga szkodliwe skutki, wówczas zastrzeono,

aby Ministra zawiadomi na godzin wprzód, bo inaczej nie

mógby ani papierów do wyjanienia rzeczy posuy mogcych
przynie, ani sam si o wypadku przekona. To. co si zrobio,

zrobio si prawnie«.

JW. Krysiski: ^Odpowiadajc na gos JW. Kasztelana W-
srzeckiego, winienem przypomnie Izbom poczonym, e ju to

nie po raz pierwszy podnosi gos JW. Klimontowicz, gdy idzie

o nader wane przedmioty. Nie z umiechem, nie z lekcewa-

eniem wnioski podobne przyjmowa si w Izbach powinny,

ale naley si wdziczno szanownemu, czcigodnemu koledze

naszemu Klimontowiczowi, który t matery z tego stanowiska

uwaa, jak Reprezentant uwaa powinien. Siy nasze fizyczne

i moralne oparte s na siach materyalnych, na siach, e tak

powiem, odkowych: w takiem pooeniu wszystkie myli

tutaj powinny by pochwycane i rozwaane. JW. Klimontowicz

wykazywa nam nagann niebaczno, naduycia, nieirafno

w taksie produktów: ta jego uwaga niezgodnoci i niestoso-

wnoci taksy misa do ceny woów bardzo jest trafna. To, co

JW. Wgrzecki nadmieni, e w dawniejszych czasach przesze
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ceny byda maj wpywa na ustanowienie przyszej taksy

misa — w czasach normalnych bardzo dobrze; lecz w pooeniu
dzisiejszem ceny powinny by tygodniowe, nie miesiczne, bo

ndza, ubóstwo wymaga nawet w 24 godzinach zmiany. Zdaje

si, e wniosek JW. Klimontowicza powinien by bezwocznie,

nie czekajc nawet 48 godzin, natychmiast Ministrowi spraw

wewntrznych i policyi przesanym z dodatkiem, e ju to nie

pierwszy raz z Izby Poselskiej podobne uwragi wychodz,
z których dotd Minister nie korzysta«.

JW. Kliltiontowicz: »Nie jest to tak bagatelna rzecz, jak si
JW. Kasztelanowi Wgrzeckiemu zdaje. Sia fizyczna upada,

gdy nie ma ycia. Napyw byda wczoraj by tak wielki, e
go rzenicy prawne nie chcieli kupowra, bo po obiedzie nie

chcieli paci po czterdzieci zotych za krowy, które warte

byy po sze dukatów, a jednak mimo to sprzedaj funt

misa po groszy pitnacie. Nie mona na to pozwoli, aby

ndza i ubóstwo na takie drapiestwo rzeni ków byo wysta-

wione^

JW. Wojewoda Nakwaski: »Zgadzam si z JW. Krysiskim,

ale nie we wszystkiem, bo Sejm nie powinien korespondow a
z Ministrami, a przynajmniej dotd nie korespondowa; wy-

pada zatem, aby wniosek JW. Klimontowicza nie do Ministra

spraw wewntrznych i policyi, ale do Rzdu Narodowego by
przesa y«.

JW. Marszaek: »Kto jest zdania, aeby wniosek
J W. Klimontowicza do Rzdu by przesany, pow-
sta ra c z y *)«.

— Wszyscy powstali. —
»Przystpujemy do innej materyi, t. j. do wysucha-

nia raportu deputacyi przez nas wyznaczonej do
zwiedzenia wizie w Warszawie. Ma gos J W.
Chemick i«.

Nim zabra gos JW. Chemicki, zada wolnoci mó-

wienia JW. Chomentowski.

*) Na marginesie interpelacji Klimontowicza sformuowany wniosek

by nastpujcy: »Za porednictwem Rzdu Narodowego przesia Mini-

strowi spraw wewntrznych z owiadczeniem woli Izb, aeby wniosek

powyszy w najkrótszym czasie zosta wykonany, lub w razie niemonoci,
aeby powody na posiedzeniu wtorkowem przedstawione zostay a.
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JW. Chomentowski : »Ju tak dawno prosiem JW. Marszaka

o udzielenie mi gosu i nie wiem, dlaczego nie mog go

uzyska«.

JW. Marszaek: »JW. pan dae udzielenia sobie gosu

w innej materyi, nie w tej, jaka si toczya; na usilne jednak

domaganie si jego udzielenia mu gosu, odwoam si do de-

cyzyi Izby. Kto jest zdania, aby udzieli gos JW. Chomen-

towskiemu w materyi, która poprzedzaa gos JW. Klimonto-

wicza, powsta raczy«.

Przed rozstrzygniciem tego pytania JW. Kaczkowski

owiadczy, e caa Izba nie moe odmówi gosu JW. Cho-

mentowskiemu.

JW. Marszaek: » Wszake prawo mie chce, e kiedy dy-

skusya w jakiej materyi jest zamknita, do niej si nie powraca.

Nie chciaem tej materyi sam rozstrzyga i dlatego odwoaem
si do decyzyi Izby, bo jeelibym udzieli gosu JW. Chomen-

towskiemu w materyi, która si ju skoczya, moglibymy
wróci si znowu do gosu JW. Klimontowicza. Tym sposobem

minlibymy si z porzdkiem, który powinien by dusz obrad

na szych «.

JW. Starzyski: »Zawsze utrzymywa bd, e w wolnym
narodzie nie moe by nikomu gos tamowany«.

JW. Kaczkowski: »A dotd milczc, miaem sposobno
uwaania toku dyskusyi. Widziaem, i póniej ju, jak JW.
Chomentowski prosi o gos, kilku innych Czonków prosio

i takowy uzyskao. Jeeli wic JW. Chomentowski nie uzyska
gosu, to moe dlatego, e danie jego nie byo na papierze

pooone. Obstaj przy tern, aby gos JW. Chomentowskiemu
by udzielony, bo przeciwnie byoby to gwatem«.

JW. Marszaek: »W odpowiedzi na gos JW. Kaczkow-
skiego odwouj si do wiadectwa samego JW. Chomentow-
skiego, czyli da gosu przed JW. Klimontowiczem, czyli te
po nim?«

JW. Chomentowski: »Wprawdzie daem gosu póniej,

jak JW. Klimontowicz, ale to pochodzio std, e przejcie z je-

dnej materyi do drugiej byo bardzo nage«.

JW. Marszaek: »wiadectwo JW. Chomentowskiego uspra-

wiedliwia, e nie popeniem ani bdu, ani o zapomnienie obwi-

nionym by nie mog«.
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JW. Wojewoda Ostrowski: »Dyskusya obecna std bierze

swój pocztek, e JW. Marszaek nie ogosi, e materya zo-

staa skoczona^.

JW. Marszaek: »Nie chciaem sobie tej prerogatywy przy-

waszcza, aby odmawia gosu JW. Chomentowskiemu; dlatego

odwoaem si do decyzyi Izby. Byem i jestem za udzieleniem

gosu JW. Chomentowskiemu i dlatego przy decyzyi powstan.
A zatem ponawiam zapytanie: Kto jest zdania, aeby gos, cho
póno dany, w materyi, która si ju skoczya, JW. Cho-

mentowskiemu by udzielony, powsta raczy«.

— W powstaniu okazaa si wtpliwo. —
»Z powodu wtpliwoci musimy przystpi do woto-

wania«.

— Gosy: »Dla skrócenia czasu wszyscy jestemy za udzie-

leniem gosu JW. Chomentowskiemucc —
»Wic jeszcze raz mam honor zapyta si Izb: Kto jest

zdania, aby udzieli gos JW. Chomentowskiemu, powsta
raczy «.

— Wikszo powstaa. —
»A wic za potrójn prób, kiedy wikszo powstaa, ma

gos JW. C h o m e n t o w s k i«.

JW. Chomentowski : »Jakkolwiek przez dugie oczekiwanie

danego gosu myli moje s roztargnione, nie omieszkam

jednak ich zebra i przedstawi tre tego, co mówi zamie-

rzyem. Kilkakrotnie zdawane raporta ju to przez dele-

gacye, ju to przez Komisye, wzgldem skutków delegacyi

sejmowej do obozu i powodów usunicia Wodza Naczel-

nego, mniemam, e ani aden w szczególnoci, ani wszystkie

cznie nie wyjaniy nam przyczyn usunicia jego. Ufamy,

i delegacya nie moga tak miaego dopeni kroku bez

wanych powodów. Krok ten przedsiwzity by wtenczas,

kiedy postpowanie jeneraa Skrzyneckiego postawio Ojczyzn
nad grobem. A e ufamy, e krok ten nie by daremnie i lekko

przedsiwzity, nie moemy poprzesta na raporcie bez wyja-

nienia, czy byy Wódz Naczelny przez ze chci, czy te przez

niedono lub zarozumienie, postawi Ojczyzn nasz w ta-

kiem niebezpieczestwie? Okolicznoci krytyczne, w jakich si
dzisiaj znajdujemy, kady mieszkaniec Królestwa wewntrznie
jest przekonany, e jemu przypisane by winny. Smutne wy-

Dyatyisz T. VI. 34



— 530 —

padki 15 go i 16-go sierpnia jemu take przypisa naley, bo

z tych powodów ródo swoje wziy. Wypadaoby, aeby
Reprezentacya narodowa w imieniu ludu, kiedy ju nieszcz-

liwych skutków odwróci nie mona, tak dla zagodzenia tej

sprawiedliwie rozdranionej opinii, jakote dla zapobieenia

dalszemu wydarzy si mogcemu nieszczciu, wynurzya pu-

blicznie i jawnie generaowi Skrzyneckiemu swoje nieukonten-

towanie. To chciaem powiedzie«.

JW. Godebski: )>Rozumiem, e kady z was, szanowni pa-

nowie, podziela te uczucia i pobudki, które JW. Chomentow-
skiego do zabrania dopiero co syszanego gosu skoniy. Kady
z nas widzia i czu nieszczcie publiczne; kady ledzi przy-

czyny, które nieszczcie to pomnaay; kady radby je by
wyledzi, aby raz na zawsze do gruntu, do szcztu je pozna,

by umie na przyszo zemu zaradzi. I zapewne Izby byy
równie troskliwe o to, dzieliy ca nieufno Narodu, kiedy

odwayy si na krok, który moe w adnym innym obozie,

wicej powiem, który w adnym innym kraju byby do wy-

konania niepodobnym. Jakie za pobudki skoniy byy dele-

gacy do odebrania naczelnego dowództwa jeneraowi Skrzy

neckiemu, te ju wykazane zostay. Ograniczaj si one w na-

stpujcych wyrazach raportu: »Osaba wiara w wietne
talenta Wodza, gasa mio onierza dla niego, niko zaufanie,

które jest dusz wszystkich dziaa wojennych. Skrzynecki nie

móg pozosta Wodzem Polaków«. Jeeli za ktokolwiek wyle-

dzi skrytsze okolicznoci, jeeli kto ma gruntowniejsze dowody
i bardziej przekonywajce, mio Ojczyzny, pokoju i zgody

skoni go powinny, aby te do akt zoy, a Izby zasuyyby
na wyrok potpiajcy caego Narodu, gdyby z nich uytku
nie zrobiy. Ale przesdza takowe dowody, wyrokowa na-

przód bez gruntownych dowodów i przesdza, e powiem,

wyrok historyi, byoby Izb niegodnem. Co do mnie upraszam

JW. Chomentowskiego, aeby, jeeli wzgldem tego, co wniós,

ma jakie dowody, podug których wydaaby publiczno wy-

rok na Skrzyneckiego, bagam go, jako Polak, jako Reprezen-

tant Narodu, aby akt oskarenia zoy, a ja go pierwszy z ca
moc popiera bd«.

JW. Worcell: »Treci gosu JW. Chomentowskiego byo,
e Komisye nie wyuszczyy powodów, które skoniy delegacy
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do usunicia jeneraa Skrzyneckiego od dowództwa, i e, gdyby

byy je wyuszczyy, w takim razie Izby powinnyby wyrzec,

i nie byy zadowolone postpowaniem Skrzyneckiego. Raport

Komisyów by dokadny, co wanie w treci gosu swojego

JW. Godebski wykaza. Nieukontentowanie, jakieby Izby jene-

raowi Skrzyneckiemu owiadczy chciay, mogoby pochodzi
z dwóch przyczyn: albo z tej samej przyczyny, dla jakiej by
zoony, albo z powodów nowo przybyych. Poniewa delegacya

bolimowska zdaa spraw o wszystkich faktach, a w tej nie

masz powodów do wydania takiego wyroku, a zatem danie
JW. Chomentowskiego, jakkolwiek gorliwe, jednak dostatecznie

dojrzae nie byo«.

JW. Woowski: »W gosie JW. Chomentowskiego sysze-

limy zarzut, i Komisye, jako te deputacya przez nas do

obozu wyznaczona, nie zadowolniy Izb, bo po odczytaniu ra-

portu Izby nie wiedz, jakie powody skoniy delegacy do

odebrania Skrzyneckiemu naczelnego dowództwa. Ja, czc
gos mój z gosem JW. Godebskiego, rozumiem, i nie mona
czyni zarzutu wzgldem okolicznoci, które nie s w mocy
deputacyi. Komisye miay tylko skreli i wystawi obraz

wszelkich dziaa z akt, które miay przed sob, i z takowych

nic wyj, ani do nich nic doda nie mogy. Tak si te stao.

Przytoczony zarzut Komisyów ciy nie moe, bo inaczej mu-

siaoby nam by dowiedzione, emy co opucili lub dodali.

Jeelimy nie wszystkie okolicznoci w raporcie umiecili, to

dla tego, e niepodobna czterech wierszy w aktach przez de-

putacy zdziaanych odczyta, aeby nie natrafi na rozumowania

strategiczne, które zatajone by winny, bo moe w tych samych

miejscach, jeeli tamtdy nieprzyjaciel odwrót swój przedsi-

wemie, wypadnie bój stoczy. cz si z uwag JW. Godeb-

skiego, e nie moemy przychyla si do gosu JW. Chomen-
towskiego, aeby wydawa wyrok nieukontentowania na jene-

raa Skrzyneckiego. Jeeli zawini tyle, ilemy si z akt prze-

konali, ju i tak dostatecznie jest ukarany przez odebranie mu
dowództwa i odmówienie suby w wojsku, której da.
Gdybymy nieznan dotychczas kar na jeneraa Skrzyneckiego

wyrzekali, cóbymy czynili? Oto bylibymy jednoczenie wa-
dz prawodawcz stanowic nieznan dotd kar nieukonten-

towania — wadz wykonawcz, bobymy go pod sd oddawali
34*
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i bylibymy wadz sdow, bobymy j sami wzgldem Skrzy-

neckiego rozcignli. Takie postpowanie, takie mieszanie wadz
jest z sob niezgodne i nie odpowiada godnoci Izb. Tu nie

byo mowy o wymierzeniu kary na Skrzyneckiego, tylko, aby

Komisye zday raport z dziaa delegacyi dlatego, e niepo-

dobna byo caych akt publicznie czyta, w czem spucilicie

si na wybranych przez siebie, aby ci powiedzieli wam to, ca

do publicznej wiadomoci doj moe. Dalej nie byo dania,
i takowe by nie moe. Jeeli jest jakie faktum, jeeli by
moe jaki akt oskarenia, niech idzie w drodze waciwej,
i na to si zupenie zgadzam. Lecz tam, gdzie wszyscy jene-

raowie zgodzili si na to, e Skrzyneckiemu ani zdrady, ani

zych chci przypisa nie mona, my stanowi kary nie mo-

emy«.
JW. Szaniecki: »Gdyby jenera Skrzynecki zostawa dotd

w obowizkach Naczelnego Wodza, wtedy moebym popiera

wniosek JW. Chomentowskiego i powiedziabym, e takie spó-

nianie w postpie wojny zasuguje na nieukontentowanie.

Wiemy, e czsto urzdnikom owiadcza si ukontentowanie

lub nieukontentowanie, lecz ich si dlatego od obowizków
nie usuwa; czyni si to w trakcie suby dlatego, aby zwróci
ich uwag. Lecz gdy jenera Skrzynecki dozna ju nieukon-

tentowania Narodu, bo od obowizków Naczelnego Wodza
usunitym zosta, akt ten daleko jest uroczystszy, jak owiad-
czenie nieukontentowania, i akt ten potpia go bdzie przed

history i potomkami wszystkich Polaków. Nie potrzeba innego

dla ukarania go aktu«.

JW. Chemicki: »Nie miaem zamiaru mówi w toczcym si
przedmiocie, lecz na ostatnie dwa gosy odpowiedzie musz.
auj, e JW. Woowski nie ostrzeg nas wczeniej, e to do

Izb nie naley, kiedymy udzielili pochway i ukontentowania

jeneraowi Dembiskiemu. Co do JW. Szanieckiego, który utrzy-

muje, e owiadczenie nieukontentowania jeneraowi Skrzy-

neckiemu byoby dzi zapóne, rozumiem, e Izby nie miay
waciwszej pory nad t, kiedy im raport co do dziaa Skrzy-

neckiego zoony zosta. Lecz do na tern: opinia jest dosta-

teczn kar! Kto to zrobi, co Skrzynecki, na tego nie masz
•dpowiedniej kary«.

JW. Woowski: ^Odpowiadajc na gos JW. Chemickiego
r
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mam honor zwróci uwag jego na wielk rónic, jaka za-

chodzi midzy pochwa a nagan. Nie jest to taka rónica,

jaka jest midzy affirmative, a negative, t. j. e kto powie

affirmative, moe powiedzie i negative. Do pochwa nie masz

przepisu prawa, ale aby kara, do tego s prawa, s przepisy

u wszystkich cywilizowanych narodów. Jest u nas prawo ko-

deksu karnego, i kara nastpi moe tylko za czyn prawem
zakazany. Dlatego dobrze powiedziaem i powtarzam, e trzeba

nam wprzód takie prawo uchwali, a potem je wykonywa,
ale nim uchwalone zostao, wykonywa je i podug niego s-
dzi, na to si nigdy zgodzi nie mog«.

IW. Zwierkowski : »I ja nie dziel zdania JW. Woowskiego,
który pod rónemi formami kae prawa stanowi, a dopiero

one egzekwowa. Powinnibymy raczej zastosowa tu poró-

wnanie, które nam przywiód JW. Chemicki, e jeelimy mieli

prawo pochwala, mamy prawo i nagania. Kiedy jenera

Skrzynecki przyrzek Radzie walnej bój stoczy, a tego nie do-

peni, gdy to przyrzeczenie na zebraniu si Komisyi dyplo-

matycznej powtórzy, a potem wci Rady wojenne skada,
któremi si dawniej brzydzi i cho inna bya opinia Rzdu,
inna Izb, inna Rady, cigle trwa w swym uporze i zarozu-

mieniu, moemy powiedzie, e z powodu niedopenienia pole-

ce Izb zasuy na owiadczenie mu nieukontentowania«.

JW. Woowski: »Moe naduywam cierpliwoci Izb, lecz

zmuszony jestem po raz trzeci zabra gos w toczcym si
przedmiocie. Nie idzie tu o obron Skrzyneckiego, bo tej nie

przedsiwziem; idzie o prawo i wykonanie prawa, przy czem

zawsze obstawa bd. Zadziwia mnie mocno wyraenie preo-

pinanta, e na formach chc wychodzi. Nie chc na formach

wychodzi, tylko dam, aby Izby z godnoci i podug pra-

wide dziaay. Formy nie s do pogardzenia tak, jak JW.
Zwierkowski utrzymuje. Jak dawniej wiele razy podnosiem
gos w obronie swobód narodowych, w obronie wolnoci druku,

tak teraz zachowywania form miao broni bd. Formy s
rkojmi rzdów wolnych, reprezentacyjnych; nienawidzi ich

tylko despotyzm, bo one s jemu przeciwne. Gdyby formy przed

dniem 29 listopada byy zachowywane, nie widzielibymy byli tyle

nieszcz, nie widzielibymy byli jczcych w kajdanach, nie

wspominalibymy cierpie Sotyków, Krzyanowskich. Dlatego
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wanie, e form nie zachowywano, nastpi dzie 29 listopada.

Godzi si nam, którzymy powstali przeciwko gwatom, nad-

uyciom, utrzymywa, e na formy zwaa nie trzeba? Zacho-

wujmy prawo i nie naladujmy tego, cokolwiek od rzdów
despotycznych bierze swój pocztek «.

JW. Godebski: »Dyskusya obecna nowym jest dowodem,

jak trudno czy i krzyowa wadze. Nadmieni JW. Zwier-

kowski, i caa wina Skrzyneckiego ley w tem, e obieca si

bi, a przyrzeczenia nie dotrzyma. Gdyby JW. Zwierkowski

raczy by z uwag sucha skadajcego si przezemnie ra-

portu, byby si przekona, e i ta okoliczno pominit nie

bya. Czyli raport nie obejmowa w sobie tego, co nastpuje:

»Zapomniano, e w krytycznej chwili miao ster wojska

uchwyci; zapomniano, e si na niebezpieczestwa naraa,

e dawniej zwycia: widziano tylko, e cios miertelny za-

graa stolicy; tkwio tylko w pamici ostatnie zarczenie Wr

o-

dza, a on walczy nie chcia, czy nie móg«. Nie godzio si
powiedzie, e nie chcia, bo o tem naleao si przekona;

nie godzio si powiedzie, e nie móg, dla teje samej przy-

czyny. Musiano polega na decyzyach Rad wojennych w dniach

3, 4, 6 i 7-go miesica sierpnia skadanych. A nadto wiadomo,

e przez dnie poprzednie i cay sierpie cigle zbierane byway
Rady wojenne, zasiadali na nich wszyscy jeneraowie na linii

bojowej si znajdujcy. Na wstpie kadego zebrania si zgadzano

si, e trzeba koniecznie bitw stanowcz wyda, ale wprzód
trzeba si przekona o pooeniu wojsk nieprzyjacielskich,

przekona si o jego sile w kadym punkcie, to go od tej wsi

zaczepi, to od tamtej zaj mu drog, sowem, tysiczne ruchy

wykona, nimby do stoczenia jej przyszo. Przynajmniej

my, nie- wojskowi, nie moemy decydowa, , czyli dobrze lub

le na Radach wojennych radzono, ale o skutkach niestoczenia

bitwy mówi moemy. Powiedziaem ju raz, jak trudno jest

improwizowa sdy. Nie staj w obronie Skrzyneckiego, ale

rozumiem, e i wy, panowie, i Naród cay, wy czytuje pobudki,

które skoniy Izby do wysania delegacyi a pod armaty nie-

przyjacielskie i do zarzdzenia zmiany. Gdyby by Skrzynecki

straci zaufanie cho jednego puku, choby stu onierzy, gdyby
cho jedn tylko popeni pomyk, a nadto byoby pobudki,

e duej Wodzem pozostaby nie móg. Ze za niejedn zrobi
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pomyk, e ogólne w wojsku straci zaufanie, tern bardziej

przekonaa si delegacya, e nie móg by duej Wodzem Po-

laków. Ale wyrokowa wzgldem pobudek, które kogo do

jakiego czynu, zdrady lub zych zamiarów skoniy, tak lekko-

mylnie wyrokowa nie mona, i wybycie na to nie pozwolili-

Przymuszony jestem przytoczy tu jedno factum na dowód, e
Komisye w uoeniu raportu postpoway z caeni obywatel-

stwem. Uczulicie potrzeb zdania wam sprawy z tego, co

delegacya w obozie zrobia: byoby to dopiero poow tej pracy,

jak sobie Komisye zaday, gdyby si byy na samem przej-

rzeniu i odczytaniu akt delegacyi ograniczyy. Komisye wziy
sobie za obowizek skrelenia pobudek rozjtrzenia, które nas

do tego kroku skoniy. Nadto winienem powiedzie, e w dniu

14 czerwca Rzd wyda odezw do Wodza Naczelnego, w któ-

rej czyni mu uwagi wzgldem ducha wojska naszego i si

jego osabionych, oraz zapytywa si, jakie wnioski std robi,

aby móg wiedzie, jakie kroki dyplomatyczne przedsiwzi,
jakie poda warunki do ukadów pacyfikacyjnych. Na dniu 5-go

lipca nastpia odpowied byego Naczelnego Wodza. Nie prze-

sdzajc ani waszego, ani opinii publicznej wyroku, odczytam

wasne wyrazy Skrzyneckiego co do o p e r a c y i dy-

plomatycznych:
»Zasady traktatów naszych s jasne, niewtpliwe: cao

imienia polskiego, udzielno i niepodlego po przodkach

w pucinie nam przekazane, wreszcie wasno ziem ojczy-

stych, które nam nie wojna, nie traktaty, ale jedynie chciwo
i podstpno petersburskiego gabinetu wydary. Niech nowa
dyplomacya europejska opiera si na traktatach kongresu wie-

deskiego; my odwoujemy si od niej do sdu Boga, do sdu
ludów, do naszych wreszcie tak dawnych, jak sama Polska,

traktatów, do nieodzownych praw Narodu, którego kilkokrotne

rozbiory, przy pomocy gwatów i bezprawiów wykonane, za-

gadzi pamici i z serc naszych wyniszczy nie zdoaj. Oto

jest polska dyplomatyka. Lecz jeste dzisiaj, kiedy wojska ro-

syjskie ostatki si swoich w Królestwie na straty naraaj,
kiedy bracia nasi po Dwin i Dniepr pochodni powstania

rozniecili, jeste dzisiaj czas do mylenia o ukadach z nieprzy-

jacielem? Niechaj najezdnik ustpi wprzód wr dawne siedziby

swoje, a wtenczas bdzie pora spuszczenia ora i podania
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doni pobratymczemu sowiaskiemu narodowi do wzajemnego

przymierza. Inaczej nie do nas wstp do pokoju naley«.

Oto s wasne wyrazy Skrzyneckiego.

W tym samym raporcie powiada dalej: »Czas jest wejrze,

czyje to sprawy naraaj nas na upadek, rozpozna, z czyjej

przyczyny strawione zostay ywotne siy kraju; wszystko za-

równo, czy to niedono, czy niech zrzdzia«.

I tu wyrok swój napisa jenera Skrzynecki. Nie potrzeba

zdrady; dosy jest szkód, które kraj przez niego poniós. Nie wyro-

kujemy wzgldem zdrady, bo nie mamy na to dowodów, ale

widzimy straty, które kraj poniós. Owiadczy jenera Skrzy-

necki, e kraju broni bdzie: nie broni go, niedonie pro-

wadzi wojsko, nie móg by duej Wodzem. Aeby wyrokowa
wzgldem zdrady, trzeba dowodów; wyrokowa za wzgldem
niedonoci Naród ma prawo«.

JW. Worcell: »Kady wyraz przez Reprezentanta wymó-

wiony stanowi ju jak zasad; dlatego samego obowizanym
si czuj wyjani objawione przez JW. Woowskiego myli.

Szo tu o form. Czeme s formy? Oto s rkojmi zasad,

o tyle wite, o ile si na zasadach opieraj. Jednym z wy-

stpków przeszego rzdu byo pominicie i odstpienie od

form. Ale czyli zachowywanie form wstrzymaoby nas byo
od powstania? O tern wtpi naley i uzna wypada, e noc

29 listopada nastpia nie z samego tylko powodu przeamania

form. Czyli przy zachowaniu form moglibymy si byli spo-

dziewa poczenia oderwanych prowincyi? Powinnimy si

dobrze zastanowi nad t matery i pamita o tern, e o ile

formy zgodne s z zasadami prawa, o tyle je zachowywa win-

nimy, i przeciwnie, o tyle mog by pominitemi, o ile s
z temi zasadami w sprzecznoci, czyli: o tyle form zachowywa
koniecznie naley, o ile stanowi rkojmi zasad«.

JW. Chomentowski : »Wiele gosów przedemn mówicych
objawio ju swe zdania, e Komisye nie znalazy widocznych

dowodów do potpiania Skrzyneckiego. Kolega Woowski utrzy-

mywa, e usunicie Skrzyneckiego od naczelnego dowództwa

jest ju dla niego znaczc kar. To wanie powoduje mn
do zwrócenia uwagi, e bez gruntownych dowodów kara na-

stpowa nie powinna. Kara na Skrzyneckiego ju z jednej

strony wymierzon zostaa; opinia publiczna znajduje t kar
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niewaciw i innej da. Wymaga przeto i dobrze zrozumiany

interes publiczny, i sam interes Skrzyneckiego, aby postpo-

wanie jego gruntownie rozpoznane zostao i aby na przyszo
adnej ju wtpliwoci ulega nie mogo. Wnosz przeto, aby

osobna Komisya bd przez Izby, bd przez Rzd wyznaczona
zostaa, któraby si zaja rozpoznaniem wszelkich czynnoci
Skrzyneckiego«.

JW. Dbrowski: »Poniewa tu wspomniano o podzikowaniu
od Izb Komisyi bolimowskiej za podjte prace w obozie, wno-
sz, aby wzmianka o tern podzikowaniu z protokóu zupenie

wypuszczon zostaa«.

JW. Zwierkowski: »Zmuszony jestem odpowiedzie na dwa
gosy, t. j. na gosy JJWW. Woowskiego i Godebskiego. JW.
Woowski utrzymywa, jakobym ja by przeciwko formom. Nie

jestem i nie byem przeciwko formom, ale powiedziaem, e
formy i prawa teraz stanowi byoby to postawi si w nie-

monoci ukarania przestpstw przeszych, bo dla braku form

nie mogaby by zbrodnia ukarana. Co do JW. Godebskiego,

mam honor owiadczy, i czytaem protokóy delegacyi do

obozu wysanej, ale moe JW. Godebski sam zapomnia, co

mnie wanie przypisywa, e w nich nie znajduje wyjanionych

przyczyn, czemu Skrzynecki batalii nie stoczy? Przyrzeczenie

jego wzgldem stoczenia batalii dane byo na Radzie walnej

ju po dugich poprzednich zwokach: przyrzek bój stoczy,

a jednak dni kilka sta w miejscu bezczynnie i zapytywa si

o stosunki dyplomatyczne, zamiast nieprzyjacielowi wyda
bitw. Ta ch zwoki obwinia go: nie posdzam go o zdrad,

ale go obwiniam o upór, o zarozumiao, o to, e swoje tylko

zdanie chcia mie przewanem; rozumia, e to, co zamierzy,

do skutku doprowadzi powinien. Prosz przeczyta daty Rad
wojennych w obozie. Skadane one byy zapóno, gdy pier

wszej nie suchano, ubolewali jeneraowie nad zwok, e wprzód

nie stoczono bitwy, o czem JW. Godebski, jeeli uwanie czy-

ta, z akt si przekona. Tak wic zwokami i swemi dziaa-

niami pobocznemi zrobi Skrzynecki, co chcia, co zamyla
i, pomimo decyzyi Rady, sprowadzi nieprzyjació pod War-

szaw «.

JW. Godebski: »Na zarzuty, jakie podobao si uczyni
koledze Zwierkowskiemu, e raport przez Komisye zoony nie
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jest doskonay, odpowiem mu, e raport ten nie jest dowodem
doskonaoci, ale sumiennoci i rzetelnoci, z jak by pisany.

I tak na cay gos kolegi Zwierkowskiego cztery wiersze z te-

go raportu odczytam: »Ubolewali jego towarzysze broni na

nieczynno, opieszao w dziaaniu, utrat przyjaniejszych

sposobnoci; widziao z nich wielu potrzeb zmiany Wodza,

lubo takowa zdaa si wszystkim trudna pod wzgldem wy-

boru tak dalece, e nadmienianym przez siebie kandydatom

radzili przyda pomoc kilku zdolniejszych oficerów: byo kilku,

którzy potrzeb zmiany za najgwatowniejsz osdzili, przecie

suszno wyzna kae, e wielu zarczao ufno swoich pod-

wadnych w Naczelnym Wodzu i o zdolnociach jego nie

wtpio«. A wic nie pominlimy i tej okolicznoci. Równie
i na inne gosy mógbym samem tylko odczytywaniem wy-

jtków raportu dostateczn da odpowied«.

JW. Wojewoda Nakwaski: »Troskliwo JW. Chomentow-
skiego moe by zaspokojona. Wszak ju Komisye nam owiad-
czyy, e wkrótce mamy si dowiedzie o dziaaniach dyplomacyi

naszej. Wtenczas, jeeliby si pokazao, e jenera Skrzynecki

zasuy na rozcignicie przeciwko niemu jakiejkolwiek kary,

nic nam drogi nie bdzie tamowao do jej wymierzenia, skoro

obraz synoptyczny dziaa i korespondencyi dyplomatycznych

bdzie wykoczony i Izbom przedstawiony. Lecz teraz, po co

mamy sdzi, kiedy nie wiemy o czem?«

JW. Woowski: »Po raz pierwszy zabieram gos w przed-

miocie tyczcym si wyznaczenia Komisyi ledczej i sdu.
Jeeli JW. Chomentowski odstpi od pierwszego wniosku

swojego, aeby jeneraowi Skrzyneckiemu Izby owiadczyy
swoje nieukontentowanie, spodziewam si, e tern bardziej po-

winienby odstpi od drugiego wniosku wzgldem wyznaczenia

Komisyi do rozpoznania wszelkich czynnoci jeneraa Skrzy-

neckiego. Komisya wyznacza si tylko w toku sprawy, a wic
potrzeba, aeby wprzód sprawa wytoczon bya. Gdybymy
przed wytoczeniem sprawy wyznaczali Komisye, naladowali-

bymy despotycznego Króla, który bez wytoczenia sprawy ka-

za zbrodni ledzi i wyznacza do tego Komisye. Wyznaczanie
wszelkich podobnych Komisyów oznacza dziaanie despotyzmu.

Oto komitet ledczy, który jest to samo, co taka Komisya, za

zeszego rzdu dziaa dwa lata i tyle ofiar niewinnie w wi-
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zieniach cierpiao. Ta okoliczno przypomina inn, z 15-go

wieku, kiedy podobne komisye byty wyznaczane. Wtenczas to

król Franciszek, obchodzc cmentarz, ubolewa nad grobem pe-

wnego znakomitego Francuza, który pad ofiar Komisyi, mó-

wic: »Szkoda, e przez sprawiedliwo zgin!« Na co mu jeden

z otaczajcych go osób odpowiedzia: »Najjaniejszy Panie, zgin,
ale nie przez sprawiedliwo, tylko przez Komisye!« Oto jest

pikniejsza krytyka podobnych Komisyów«.

JW. Prezydujcy w Senacie: »Gdy akta delegacyi nie oka-

zuj nic takiego, na czem opierajc si moglibymy owiadczy
jeneraowi Skrzyneckiemu nasze nieukontentowanie, gdy nadto

w umysach niektórych osób tkwi uprzedzenia i podejrzenie, e
w dziaaniach Skrzyneckiego musi by co wikszego, coby na

potpienie jego zasugiwao, rozumiem, i wniosek JW. Woje-

wody Nakwskiego jest bardzo trafny. Jeeli midzy zarzutami,

jakie czynione s jeneraowi Skrzyneckiemu, potwierdzi si, i
wchodzi w ukady, o czem przekona si bdziemy mogli

z obrazu synoptycznego korespondencyi dyplomatycznych, który

nam wkrótce przedstawi JW. Minister spraw zagranicznych

obieca, jeeli z tego przekonamy si, e Skrzynecki przyczyni

si do zniewagi lub zbawienia kraju, czy z wasnego domysu
i pokryjomu, lub jawnie dziaa: wtenczas, jak to trafnie JW.
Wojewoda powiedzia, bdziemy mogli Skrzyneckiego sumien-

nie osdzi. Zostawmy wic rzecz tak, jak jest, do tego obrazu,

o którego przyspieszenie promy Ministra spraw zagrani-

cznych. Wtenczas bdzie pora przekona si, czy zasuy na

nagan, lub nie, i tam z równ rzetelnoci i sumiennoci
czerpa bdziemy do tego dowody. Wtedy dosy bdzie czasu,

czy naganie Skrzyneckiego, czy te rzecz tak zostawi, jak

teraz stoi«.

JW. Wad. Plater: »Winienem odpowiedzie na gos JW.
Prezydujcego w Senacie, i wypadaoby raczej przyzna suszn
troskliwo o dobro kraju i odda sprawiedliwo tym, którzy

tak gorliwie zajmuj si spraw publiczn, anieli nazywa
ich uprzedzonymi. Gosami poprzednio mówicych nie powo-

dowao uprzedzenie, ale troskliwo o dobro kraju. Uprzedzenie

nosi na sobie cech zarozumiaoci, cech zego zrozumienia

rzeczy, co zawsze jest naganne. O to nie godzi si posdza
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tych, którzy przejci dobrem kraju pragn, aeby wszystkie

dziaania Skrzyneckiego wywiecone zostay«.

JW. Krysiski: »Do uzupenienia toczcej si materyi, jak

to trafnie powiedzia JW. Wojewoda Nakwaski, bdzie nam
nieodbicie potrzebny wykaz wyuszczenia wszelkich dotych-

czasowych kroków dyplomacyi naszej. Nadesza chwila, której

tak dugo i z tak wielk domagaem si natarczywoci. Ileby

to nieporozumie, uprzedze, ileby drobnych okolicznoci usu-

nitych zostao, gdyby gos mój wówczas by usuchany i gdyby

ludzie nie wystpowali wówczas z zasad, która w normalnych

tylko czasach moe mie miejsce, e nie mona wszystkiego

wyjawia, gdy wadza wykonawcza musi mie wzgldem
wadzy prawodawczej pewne tajemnice. Lecz w nadzwyczaj-

nych okolicznociach, gdzie tak atwo przypuszcza si podej-

rzenie, a z niem zawizuje si nieufno, tam otwarto, jasno,

niedwuznaczno, proste, rzetelne postpowanie powinno mie
miejsce. Narzekaem wówczas, e, bdc w tym przedmiocie

nowicyuszami, moemy popeni bdy, których, gdy kilku tym

przedmiotem zajmowa si bdzie, uchroni si mona; e za-

tem potrzeba, aebymy si wszyscy wziwszy za rce wspól-

nie i jawnie radzili. Takie byy gosy moje. takie nastpiy

skutki. Przyjd nam wkrótce papiery, przejrzymy je. Ju jeden

dokument dotknity i wieo odczytany powinien Izby ude-

rzy, czy moemy Naczelnego Wodza o zdrad, ukady pos-

dza, kiedy on si tak co do ukadów wyraa. Jak powiadam,

przejrzenie dyplomatycznych papierów rzecz t potrafi zupenie

wyjani«.
JW. Jeowicki : »Na ostatniem posiedzeniu mówiem o szko-

dliwoci tajemniczych dziaa naszej dyplomacyi; wspomniaem,
gdy podawaem projekt do wygotowania odezwy do ludów, e
nam si naley chwyci wszelkich rodków, jakie nam pody-

ktowa moe obecne niebezpieczestwo. Wtedy powiedziaem,

e wszystkie nasze dziaania cechowa powinny jawno i pra-

wda. Teraz znowu, czc gos mój z gosem JW. Krysiskiego

owiadczam, e tre wszystkich dziaa dyplomacyi nie bdzie
dostateczn do zagojenia tej nieufnoci, jak tajemniczoci
swoj zadaa, e do tego potrzeba zdania sprawy Komisyom
poczonym przez byego Ministra spraw zagranicznych z ca-

ego urzdowania: radzibymy take wiedzie, jak te tera-
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niejszy Minister spraw zagranicznych postpowa zamierzy,

i dlatego dam, aeby Komisyom przedstawiony by cyrku-

larz, majcy si teraz do ajentów naszych przesa wzgldem
zmiany Rzdu i Ministrów, a to celem przekonania si, czyli

nie bdzie potrzeba uczyni w nim jakich poprawek i w tym

przedmiocie skadam mój wniosek do laski «.

— Liczne gosy: »Do materyi! do porzdku!« —
»... Jeszcze jedn uczyni uwag. Gdy wnosiem by projekt

wzgldem wydania odezwy do ludów, (który teraz przypomi-

nam przy zoeniu wniosku mojego do laski)...

«

— Znowu gosy: »Do materyi! do porzdkui«

—

»...wtedy spekulacye niektórych osób kazay nam rodka
tego zaniecha, bo mielimy nadziej, e Mikoaj umar, e
Sebastiani w d. 7 b. m. przyniesie nam interwency. Dzi
wiemy, e Mikoaj yje, e Sebastianiego nie masz... «

Gosy: »Jest Sebastiani!«

»... teraz znowu dochodzi nas wie, e petycya Lafayetta

do adresu odrzucon zostaa, a pana Bignon przyjta, a zatem,

e na pomoc dworów nic rachowa nie mona. W nadzwy-

czajnych okolicznociach chwytajmy si rodków nadzwyczaj-

nych. My nie jestemy dworem, lecz jestemy ludem, jestemy

narodem, a zatem nie do dworów, ale do ludów, do narodów
udawajmy si, a gdy narody wdadz si za nami, wtedy aski

ministrów potrzebowa nie bdziemy«.

JW. Swidziski : »Jakiekolwiek zajdzie zdanie wasze, czyli

materya dyskutowana teraz ostatecznie rozstrzygnit zostanie,

czyli te rozstrzygnicie jej zawiesimy i oczekiwa bdziemy
na zdanie raportu przez Ministra spraw zagranicznych, rozu-

miem, i wnioski JW. Chomentowskiego, lubo trzechkrotnie

zmieniane, do adnego rezultatu nie doprowadz. Czyli to -
da bdzie od Izb owiadczenia Skrzyneckiemu nieukonterto-

wania, czyli to wyznaczenia Komisyi, czy oddania go pod sd,
to powinno by na pimie jako wniosek do laski zoone, i w tak

wanej materyi Izby dorywczo decydowa nie mog. Komi-

syom tylko polecone byo wygotowanie raportu: zastosoway

si do tego, raport odczytay, nie czynic adnych wzgldem
dalszego postpowania wniosków; wic rozumiem, e niema,

potrzeby toczenia dalszego ledztwa«.
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JW. Wielopolski; »Zabieram gos co do okolicznoci Skrzy-

neckiego si dotyczcych. Bya tu mowa o bdach Skrzy-

neckiego. Z tego wzgldu przypomina nam JW. Krysiski

dawniej przez siebie czynione wnioski, aeby korespondencye

dyplomatyczne byy publicznie odczytywane. Zdaje si JW.
Krysiskiemu, e ródo bdów Skrzyneckiego znajduje si

w dyplomacyi naszej. Zdanie to zupenie jest mylne. Dyplo-

macya kierowaa i kieruje czynnociami zagranicznemi, nie za
operacyami wojennemi, które do jeneraa Skrzyneckiego nale-

ay. To, co Skrzynecki, mylnie opierajc si na negocyacyach

dyplomacyi, niekorzystnie zarzdzi, nie jest win dyplomacyi.

Co powiedziaem, objani przez jedno nastpujce factum,

które teraz dopiero, jako rzecz do dawno ju przesz, pu-

blicznie przytoczy mog. Kiedy przed wyjazdem moim z Lon-

dynu miaem ostatni konferency z lordem Palmerston, po-

kaza mi wieo przybye z Petersburga od lorda Thetbury

depesze wzgldem interesu Polski, który donosi, e Naczelny

Wódz wysa parlamentaira do Dybicza z oznajmieniem, e
Polacy od wojny odstpi, byleby pierwotne ich dania uzu-

penione zostay. Cay ten krok uwaaem za niepodobny

i aeby okaza lordowi Palmerston, e powrót do traktatu

wiedeskiego jest niepodobny, owiadczyem mu, i trzeba nas

wprzód albo wygubi, albo wróci to, o co si bijemy. Tak

mocno byem przekonany, i krok ten przez Naczelnego Wo-

dza nie móg by zrobiony, e powrót do traktatu wiede-

skiego jest niepodobny, i odwayem si owiadczy lordowi

Palmerston, e wiadomo mu doniesiona jest faszywa, e
krok ten miejsca nie mia. Gdy powróciem do Polski, dowie-

dziaem si, e istotnie mia miejsce. Lubo nie sdziem za

przyzwoite udawa si do Naczelnego Wodza z oznajmieniem

mu tego, jednake, jako dawniej z nim si znajcy, udaem si

do Jdrzejowa i przedstawiem mu, jak szkodliwe wraenie
z dziaania tego nastpio. Co do tego objawi mi Naczelny

Wódz swoje zdanie, i uczyni to bardziej dla osabienia du-

cha w Rosyanach, nieli eby mia istotny zamiar przystpowa
do ukadów z nimi. Z radoci widz z dzisiejszego raportu, i
dyplomacya nasza w tyme samym duchu dziaaa. Wyrazi
JW. Godebski w gosie swoim, i Prezes Rzdu nalega na

Skrzyneckiego, aby nie spuszcza si na dyplomacy, aby wyda
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stanowcz bitw. To wszystko dostatecznie wykazuje, na kogo

wina teraniejszego przykrego pooenia spa powinna. Sdzi-

em, I wyjanienie to naleao mi uczyni tern bardziej, kiedy

do Wydziau dyplomatycznego nale«.

JW. Krysiski: »Nie byo moim zamiarem nagania w czy-

nach nasz dyplomacy, lecz wspomniaem z powodu wniosku

JW. Wojewody Nakwaskiego, i to wielk jest pomyk, ze

w dziaaniach naszej dyplomacyi zachodzi tajemniczo nawet

wzgldem Komisyów sejmowych. I lak z gosu JWr
. Wielo-

polskiego przekonywamy si, e nasze depesze zagraniczne

musiay by Naczelnemu Wodzowi komunikowane. Naczelny

Wódz, czytajc te depesze, móg w nich widzie to, czegoby

moe ani Izby, ani Komisye nie widziay; mybymy mogli byli

t zwok oceni; sowem, Komisye byyby tym depeszom tak
wag naday, jak mie powinny. Gdyby Wódz Naczelny, po-

legajc na depeszach, dy do zwoki, Komisye byyby go nako-

niy, aby tego zaniecha. W tern wina jest jeneraa Skrzy-

neckiego, e si sam na siebie spuci, gdy tymozasem wyzna
nam potrzeba, e przy pocztkowej naszej karyerze zawód ten

bardzo jeszcze u nas jest w kolebce«.

JW. Nakwaski; »Nikt nademnie wicej nie zorzeczy i nie

zorzeczy teraniejszemu pooeniu, w jakiem nas Skrzynecki

postawi. Sumiennie staraem si wyszukiwa wszystkiego, coby

go wystawi mogo w prawdziwem wietle. Lecz z odczyta-

nego raportu dziaa delegacyi pokazuje si, e przeciwko

Skrzyneckiemu adna skarga, ani nic podobnego wypa do-

td nie moe. Dlatego prosibym JW. Chomentowskiego, aeby
si z wnioskiem swoim wstrzyma do czasu, kiedy nam przed-

stawiony bdzie obraz synoptyczny dziaa i korespondencyi

dyplomacyi naszej. Do tego wspomnia nam w gosie swoim
JW. Wielopolski o jakichsi korespondencyach dyplomatycznych,

parlamentarskich Skrzyneckiego do Dybicza, a wic wyjanienie

tego wszystkiego koniecznie jest nam potrzebne. Dlatego wy-

pada nam si z decyzy wstrzyma, aby w tym wzgldzie
co godnego postanowi i aby wszystkie cele osignite byy.
Zdaje si, e dobra wiara i charakter teraniejszego Ministra

spraw zagranicznych dostateczn s dla Izb i dla Narodu r-
kojmi «.

JW. Godebski: »Tem mocniej popieram wniosek JWr

. Wo-
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jewody Nakwaskiego, ze wanie w samem zdaniu sprawy

przez Komisye powiedziane jest, e Skrzynecki nie myli o tra-

ktatach, e wierzy w wdanie si za nami obcych gabinetów,

o czem bdziemy si mogli przekona z raportu, który nam
JW. Minister spraw zagranicznych w jak najkrótszym czasie

zda przyrzek. Dlatego wic, dopóki odczytany przezemnie ra-

port przez tamten, który nam ma zda Minister spraw zagra-

nicznych, uzupenionym nie bdzie, dopóty w przedmiocie

obecnym nic przedsiwzi nie mona«.
JW. Chomentowski ; » Wniosek mój tymczasowo wstrzy-

muj«.
JW. Marszaek; »Czy JW. Chemicki, jako popierajcy wnio-

sek JW. Chomentowskiego, zgadza si, aby wniosek ten odo-

onym zosta do odczytania raportu przez Ministra spraw

zagranicznych ?«

JW. Chemicki: »Nie mam nic przeciwko temu; robi tylko

t uwag, e jak najprdzej wzity by powinien pod rozwag
nasz regulamin Izb, by zagrodzi nadal temu, aby dla popi-

sania si z wymow Czonek jeden po pitnacie razy gosu

nie zabiera«.

JW. Marszaek: »Zoone zostay do laski: projekt JW.
Szanieckiego do uchway zawierajcej podziko-
wanie dla narodu w gie rs k i e go«.

— Odesany do Komisy i.
—

»Take projekt przez J W. Hajsyskiego (Alex.

Jeowickiego) wzgldem ustanowienia pisma publi-

cznego p. t. Pamitnik sejmowy«.
— Gosy: »Do Komisyów!« —
»Sesya solwuje si do przyszego wtorku do godziny

10 zrana. W Komisyach zoone zostay dwa projekta: jeden

co do atrybucyi Wodza Naczelnego, drugi o sdach nadzwy-

«zajnych, o których przyspieszenie upraszam«.

W. hr. Ostr(owski).
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Posiedzenie izb poczonych z d. 7 wrzenia
1831 roku.

Po odczytaniu listy obecnoci okazao si, e byli obe-

cnymi (90):

Z Województwa Krakowskiego. Pogowie: JW. Micha
Gostkowski.

Deputowani: JW. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Libiszewski. Hieronim Kochanowski. Konstanty widziski.

Deputowani: JJWW. Ignacy eleski. Jan Pusztynika. Jan Grat-

kowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Teofil Mo-
rawski. Bonawentura Niemojowski. Marcin Radoski. Kantorbery Ty-

mowski. Wad. hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Antoni Rembowski. Alojzy

Biernacki. Józef Ziemicki. Ksawery Biedrzycki.

ZW oj ewództwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst Mo-
rozewicz. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Poletyo. Józef wirski.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. M?ryan Cis-

sowski. Konstanty Witkowski. Wincenty Chemicki. Stan, Barzykowski.

Deputowani: JW. Kajetan Kozowski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Jan Rostworowski. Jakób

Okcki. Antoni PJichta. Kran. Dbrowski. Ignacy Starzyski. Adam u-
szczewski. Fra. Trzciski. Eugeni Subicki. Józef Kretkowski. Józef Mo-
dliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Micha
Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Ludwik Lutostaski. Fra. Woowski.
Augustyn Morzkowski. Wojciech Chodecki. Antoni Zawadzki. Walenty Zwa.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Ludwik Bieniecki. Fra. Zalewski. Józef hr. Maachowski.

Deputowani: JW. Feliks Gumowski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-

toni Bykowski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki. Wincenty Gawroski.

Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JJWW. Ksa-

wery Godebski. Stan. hr. Worcell.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Ksawery Sabbatyn. Amancyusz Zarczyski. Aleksander

Bernatowicz. Henryk Nakwaski.

Dyaryusz T. VI. 35
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Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Win-

centy hr. Tyszkiewicz. Daniel Tchorzewski. Jakób Malinowski. [Józef] Boh-

dan Zaleski.

Z Województwa Grodzieskiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Wielopolski. Karol Niemcewicz. Józef Kaszyc. Eugeniusz Breza.

Z Województwa Biaostockiego. Posowie: JW. Jan Kar-

wowski.

Z Woj ewódz twa Wileskiego. Posowie: JJWW. Antoni Prze-

ciszewski. Adam Koysko. Cezary Plater. Józef Zienkowicz. Ludwik Pietkie-

wicz. Ludwik Zambrzycki.

Z Województwa Miskiego. Posowie: JJWW. Aleksander

opaciski. Feliks Keniewicz. Waleryan Pietkiewicz. Wad. Plater. Antoni

Huszniewicz.

(Listy obecnoci Senatorów niema w protokole ani w allegatach).

JW. Marszaek: »JW. Zwierkowski odczyta raczy

Odezw Prezesa Rzdu N a r o d o we g o«.

JW. Zwierkowski czyta:

»Prezes Rzdu Narodowego w Radzie Mini-

strów do J W. P re zy d uj ceg o w Senacie i M a rszak a

Izby Poselskiej.
Powróciwszy w tej chwili od marszaka Paszkie-

wicza, do którego dzi zra a zaproszony byem,
bd mia zaszczyt uwiadomi Izby sejmowe o pro-

pozycyach, jakie mi uczynione zostay, skoro tylko

ukocz narad z Ministrami. W Warszawie dnia
7 wrzenia 1831 r. (podp.) J. hr. K r uk o wieck i«.

JW. Marszaek: »W skutku tego otrzyma upowanienie na

pimie przemawiania w Izbach jenera Prdzyski«.

JW. Zwierkowski czyta:

»Prezes Rzdu Narodowego w Radzie Mini-

strów. Upowaniam generaa dywizyi Prdzy-
skiego do przedstawienia w Izbach sejmowych
rozmowy mojej z marszakiem Paszkiewiczem i do
zabierania gosu imieniem Rzdu. W Warszawie
d. 7 wrzenia 1831 r. (pod.) K r uk o w i e ck i«.

JW. Jenera Prdzyski: »Przedmiot, który mam polecenie

przewietnym Izbom zakomunikowa, jest tej natury, e przy

zamknitych drzwiach tylko objawiony by moe, a zatem

prosz, aby posiedzenie na tajne byo arnie-
n i o n e«.
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JW. Marszaek: »Podug prawa Izby na wniosek dziesitej

czci Czonków w wydzia tajny zamieni si mog. Kto
zatem popiera wniosek Rzdu, powstanie «.

Wielu Czonków powstao.
JW. Zwierkowski : »Ja sprzeciwiam si zamienieniu si

w tajny wydzia«.

JW. Marszaek: » Prawo mówi, e wniosek ma by przez

dziesit cz Czonków uczyniony; to zostao uskutecznio-

rem, lecz nie stanowi jeszcze zamienieni(a) si w wydzia tajny;

mona to odda pod dyskusy i pod rozstrzygnienie wik-
szoci.

JW. Jen. Prdzyski: »Pubiiczne objawienie przedmiotu

mnie powierzonego mogoby mie szkodliwy wpyw na dzia-

ania wojny. Nieprzyjaciel jest blizko; komunikacya z nim atwa;
to, coby tu publicznie wyjawione byo, wTkrótceby do wiado-

moci nieprzyjaciela doszocc.

JW. Szaniecki : »Powinnimy si spuci na znany patryo-

tyzm jeneraa Prdzyskiego. Jeeli on sdzi, e jego polecenia

wymagaj zamienienia si w wydzia tajny, uczymy to; nie

wiemy, co nam objawi«.

JW. wldzisiski : » Warunki, jakie przedstawi marszaek

Paszkiewicz, nie s tajemnic naszego wojska. Dyskusya w tej

mierze take nie bdzie tajemnic. Jeeli Rzd Narodowy przy-

sya je ze swoj opini, prosimy o jawne jej wyuszczenie. Gdyby
dla poparcia jej potrzebowa udzieli wiadomoci o stanie si

naszych, natenczas wyznaczymy z pomidzy siebie komitet

w tym celu. Ta cz tylko niech bdzie tajn, reszta jawn
by powinna«.

JW. Szaniecki: »Wypada przynajmniej wysucha jeneraa

Prdzyskiego. Jeeli Izby osdz, e niema nic zego, ale,

i owszem, to dobry wpyw na publicznoci sprawi, zaprosz

j i raz jeszcze rzecz powtórz; ale dopóki nie wiemy, co

nam objawi jenera Prdzyski, nie moemy jego wniosku

lekceway«.
JW. Marszaek: »Poddaj wic rzecz pod rozstrzygnicie

Izb. Kto popiera wniosek przez Rzd i dziesitcz Izb podany zamienienia si w wydzia tajny,

powstaniec
35*
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Znaczna bardzo wikszo Czonków obu Izb

po wstaa«.
Po oddaleniu si publicznoci w te sowa przemówi

jenera Prdzyski: »Z boleci serca przychodzi mi wypeni
woony na mnie obowizek. ebym móg sdzi, e naj-

mniejsze mona mie powtpiewanie wzgldem osobistej mojej

odwagi, nie bybym w stanie go wypeni. Powinienem owie-

ci Reprezentacy Narodow wzgldem obecnego pooenia

naszego. Uczyni to z sumiennoci. Kady z was, panowie,

przekonany by moe, e wypenienie tego obowizku wicej

odwagi i mstwa potrzebuje, ni walczy przeciwko nieprzy-

jacielowi. W cigu naszej wojny byy chwile, w których mo-

glimy stan na innej stopie; byo wiele okolicznoci, gdzie

z orem w rku popiera moglimy skutecznie wyrzeczenia

Sejmu na sprawiedliwoci opierajce si. Dzi rzeczy si zmie-

niy. yj w obozie, znam duch wojska, widziaem wiele po-

tyczek, wczoraj cay dzie w boju spdziem, dzi rano widzia-

em wojska rosyjskie blizko, bo na pó strzau armatniego

uszykowane do ataku w dobrej postawie i liczniejsze, niemy
rozumieli. Dzisiejsze nasze pooenie jest takie, e, straciwszy

Wol i szace zewntrzne, ledwie kilka godzin ataku rosyj-

skiego strzyma jestemy zdolni. Jeeli kto z wojskowych co

innego wam bdzie mówi— albo mówi bdzie, co nie myli,

albo si nie zna na rzeczy. Wierzajcie mi, panowie, e po

utracie Woli, która bya miejscem najobronniejszem, pozostae

szace s sabsze. W wojsku jest wiele odwagi w pojedynczych

osobach; jeeli Izby odrzuc ukady, wojsko z rezygnacy pój-

dzie do boju; mówi, z rezygnacy. Wszyscy wzniecaj mstwo,
zapa i otuch, której niema. Wyznajmy, e ta odwaiza jest

tylko pozorna (factice). Skoro dwóch, lub trzech si zejdzie,

przyznaj sobie z poufaoci, e jestemy przy kocu naszego

dramatu. To przekonanie psuje ducha, bez którego ani myle
o zwycistwie. Jeeli ukady panowie odepchniecie, za 24 go-

dzin Rosyanie bd panami Warszawy przez szturm, który

o ma przyprawi ich strat, a Warszawa wystawion zostanie

na rze i spustoszenie. Nie uprzedzam tu wyrzeczenia Izb;

ograniczam si tylko na wystawieniu ogólnego stanu rzeczy,

poczem przystpi do zdania sprawy z konferencyi, jak mia
jenera Krukowiecki z marszakiem Paszkiewiczem i W. Ks.
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Michaem i (o) warunkach, jakie nam podawane zostay. Wojska
rosyjskie s liczniejsze od naszych, w dobrej postawie, posia-

daj liczn artylery gotow do ataku; kilka godzin zrobi ich

panami Warszawy, której obroni nie mona po utracie Woli.

Aby ewakuowa Warszaw trzeba dwa lub trzy dni, czego

nieprzyjaciel nie dozwoli. Skoro nieprzyjaciel do miasta wnij-

dzie, cz wojska upadnie pod jego razami, cz si dostanie

do niewoli, niedobitki przejd przez most; taka katastrofa spro-

wadzi rozproszenie korpusu generaa Ramorino, który i tak

nie ma magazynów. Dla ycia wic i dla osobistych korzyci

onierz rabujc wóczy si bdzie po kraju. To s konse-

kwencye wynikajce z odrzucenia ukadów. Do panów osdzi
naley, — czy wystawia wiele okolic na zupene zniszczenie

i Warszaw, to gniazdo narodowoci, bez której, nie wiem,

czyby by naród polski, i podawa pozór, którego moe yczy
sobie nieprzyjaciel dla zniszczenia Warszawy, i przez to odj
potomkom sposobno, aby w szczliwszych okolicznociach

moe uzyskali wolno, — czy przyj warunki, które nam
podaj.

Warunki dane przez marszaka Paszkiewicza s cokol-

wiek odmienne od tych, któreby wytargowa mona; marszaek
si unosi, ma obok siebie Tolla, oba, e tak powiem, s nasta-

jaszcze Moskale; powoduje nimi opozycya jeneraa Krukowie-

ckiego. Obstaj przy warunkach, na które nie zdaje si zgadza
Ks. Micha, z którym wiele mówiem osobno i z jeneraem
Berg, kiedy jenera Krukowiecki z Paszkiewiczem i Tollem

rozmawia. Jenera Krukowiecki mia mow godn, wynios,
moe cokolwiek wicej, ni okolicznoci zdaj si nakazywa.

Warunki monaby uzyska nastpujce:

Powrót pod panowanie Mikoaja, jako Króla polskiego, z za-

strzeeniem egzystencyi dla kraju jak dotd. Dlatego Ro-

syanie taki podaj warunek, e czuj, i wczoraj zwyciyli,

czuj si, e s na mocy, wiedz nasz stan, e zasoby si
kocz.

Drugi warunek, który uzyskanym by moe, jest najzu-

peniejsza amnestya dla wszystkich Polaków nietylko Królestwa,

ale i innych prowincyi, warunek, od którego, jak mówiem
Ks. Michaowi, gdyby nam przyszo do ugody, honor osobisty

odstpowa nam nie dozwala, bo nie moemy zabezpiecza
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wasnej osoby z powiceniem obywateli prowincyi litewskich

i woyskich«.

JW. Marszaek: »Prosz JW. Jeneraa o zawieszenie na

kilka chwil swego gosu, bo adjutant od Prezesa Rzdu Naro-

dowego przyby, aby mnie i .30. Ksiciu Prezydujcemu w Se-

nacie ustn uczyni komunikacy«.
Gdy przybyy od Prezesa Rzdu adjutant, dopeniwszy swego

zlecenia przed JO. Ksiciem Prezydujcym w Senacie i JW.
Marszakiem, oddali si, JW. Marszaek owiadczy co nastpuje:

»Prezes Rzdu Narodowego donosi Izbom sej-

mowym, e przyby teraz od Feldmarszaka Pa-

szkiewicza jenera Berg w zleceniu niby maej
wagi, eby z jakowego miejsca mniej wanego
wojska nasze mogy u st p i «.

JW. Jenera Prdzynski: »Z tego, com dotd powiedzia,

wynika, e Izby maj do rozstrzygnienia jedno z dwóch zapy-

ta. Jeeli zadecyduj odepchnicie ukadów, nastpi szturm,

który nie moe si nie powie Rosyanom. Warszawa zostanie

wzita szturmem przez odactwo pijane, bo oni tak zawsze

prowadz onierzy do ataku; ci zniszcz Warszaw nieza-

wodnie, moe nawet bandy pospólstwa z Warszawy przycz
si do nich dla rabunku. Szturm ich nie bdzie wiele koszto-

wa. Straty w bojach tego rodzaju s znaczne dla tego, co

ulega; okazuj si one dopiero po zdecydowaniu zwycistwa.

Jeeli jednak tak postanowicie, o rezygnacyi wojska, a miano-

wicie o moim zapale zapewni was mog. Jeeliby Izby os-
dziy, e trzeba mie wzgld na zachowanie stolicy i wielu

tysicy ofiar, które ycie strac w boju i nastpnie bez adnej
gwarancyi bd cigani na osobach, familiach i majtkach, lecz

jeeliby przytem Izby uznay, e moe im samym nie przystoi

sankcyonowa aktu odwoujcego poprzednie ich akta, w takim

razie moeby za rzecz przyzwoit osdziy rozwiza si. Nie

do mnie naley wywoywa decyzy Izb: co postanowicie, sto-

sowa si do tego bdzie wojsko; ostrzegam tylko, e chwila

jest naglca, e niema czasu do straceniacc

JW. Marszaek: » Zdaje mi si, e .IW. jenera jeszcze nam
nie objawi wszystkich warunków«.

JW. Jenera Prdzyski: »Warunki s nastpujce: Wró-
cenie si pod panowanie Mikoaja Królestwa Polskiego udziel-
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ne&re, jak dotd, i amnestya dla nas bez trudnoci. Ale mymy
owiadczyli, e musi by zupena dla wszystkich Polaków,

i mam przekonanie, e zostaaby udzielon, gdy chodzio tylko

o sposób. Oni chcieli, eby pochodzia z wspaniaomylnoci
cesarza; my, eby j akt ugody zawiera«.

JW. Marszaek: »Do której godziny jest zawieszenie broni ?«

JW. Jenera Prdzyskl: »Do godziny pierwszej po po-

udniu^
JW. WorcetS: »Jenera Prdzyski poda nam jedyny spo-

sób ratowania Ojczyzny od zguby. Jeeli nie podpiszemy na

ni wyroku mierci, Ojczyzna, jak ju kilka razy odya, tak

jeszcze ody moe. Wyrok ten my tylko podpisa moemy.
Kto go podpisa nie chce, niech z Izby wychodzi. My nie mo-

emy wchodzi w adne ukady. Rzd rosyjski nie uznaje praw
naszych, nie moe po nas wymaga potwierdzenia aktu, w któ-

rym nie uznaje, ebymy mieli wadz. Niech wemie przez

kapitulacy miasto, lecz Naród kapitulowa nie powinien. My
jestemy wadz prawodawcz. W rku naszym zoony jest

cay skarb praw i swobód naszych. Ojcowie go nam przeka-

zali, my ten skarb w rku naszym dochowamy. Jest jedna

uchwaa Izb sejmowych, e w razie potrzeby moemy odro-

czy narady nasze na czas dalszy i w inne miejsce. Izby roz-

wiza si nie mog, lecz Czonkowie ich rozejd si po Europie

i zejd si kiedy zaradza o losie Ojczyzny, która wT nich y
cigle bdzie. Z ca godnoci oponowa si bd przeciw

gwatom i bezprawiom. Koledzy! My inn teraz rol odegra
powinnimy, jak niegdy sejm grodzieski; idzie tylko o jedno

sowT o, eby nie wyrzec tego, przez co sejm grodzieski prze-

klestwo na, gow sw cign. My tego nie zrobimy; odro-

czymy si raczej, a wadze miejskie kapitulowa mog«.
JW. PrzeciszewskS : »Po raz pierwszy omieliem si pod-

nosi gos mój w miejscu, a to w chwili decydujcej losem naszej

Ojczyzny. Jeeli kiedy, to dzi, jeeli komu, to nam z przezor-

noci, wyrachowaniem oraz najwysz sumiennoci dziaa
wypada. Przypomnijmy sobie, e z rónych oderwanych pro-

wincyi naszego wietnego i ogromnego niegdy pastwa zbie-

gy si dzieci dla ratowania swej matki. Ponieli niezliczone

ofiary, chcc wyswobodzi z jarzma niewoli pónocy. Jakie

dzi owoce pracy naszej zbiera bdziemy? Có przyniesiemy
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do domów naszych? Z jak miaoci opowiada bdziemy
naszym rodzicom czyny naszych bohaterów, dla których po-

mniki juz nie na ziemi polskiej, lecz w sercu tylko prawych

Polaków wystawione bd. O potny Boe! wejrzyj w serca

nasze, owie nas duchem sprawiedliwoci, a przeciwnie uderz

gromem swoim w te rce, któreby paszkwil na sw matk
podpisa chciay Myl moja kademu z szanownych panów
zrozumian zostaa, a jeeli sabe pióro nie potrafio przela

na papier tych pomieni zajtych i gorejcych w sercu mojem
dla mej Ojczyzny, spodziewa si jednak mi kae, e le przy-

jtem nie bdzie. Od lat pitnastu ycia onierz w obozie,

mao zostawao mi czasu do pióra, wzwyczajona rka wicej

do szabli dzi jeszcze z wiksz miaoci pochwycia on,
i czuj, e dzielniej jak zawsze by dziaaa«.

JW. Zwierkowskl: »Dwa poprzednie gosy Reprezentantów

z Litwy i Woynia mógby kto uwaa, e powodowane s
wasnym interesem, ze ci Posowie w sprawie wasnych pro-

wincyi radz. Lecz tak nie jest. Sprawa ich nie jest oddzielna

od naszej; jest to sprawa polska, sprawa niepodlegoci i wy-

jarzm ienia si. Pamitajmy, emy w manifecie owiadczyli,

e bro podnosimy, aby uzyska niepodlego nie omiu wo-

jewództw, ale wszystkich naszych krajów. Pamitajmy na sowa
Reprezentanta Godebskiego, który owiadczy, e nie podpisze

adnego aktu umniejszajcego granice Polski, e raczej powtó-

rzy czynno Rejtana. Jego sowa przyjlimy za nasze; bdmy
Rejtanami, nie shabimy Narodu. Moe on by pognbiony
przemoc, ale nigdy nie zatwierdzimy traktatu wiedeskiego
i rozbioru Polski. Wtenczas sile uleglimy, lecz dzi, gdyby
Reprezentacya Narodowa uprawnia ten traktat, okryaby hab
Naród. Lecz gdy Sejm w adne nie wejdzie

,
ukady, przyjdzie

jeszcze czas, gdzie bdzie Polska niepodlega jarzmu rosyj-

skiemu. Czy za pó wieku, czy za wiek, my lub potomkowie
nasi reklamowa bd przeciwko temu aktowi«.

JW. Niemojowski : »Czas nagy, nie jest on do deklamacyi;

przystpuj wic do uczynienia wniosku. Nie rozumiem, aby

zdanie jeneraa, którego szanuj, mogo zmienia postanowienia

nasze. Ze byo niebezpieczestwo, o tern wiedzielimy. Post-
powali(by)my jak lekkomylni, gdyby po dziewiciu miesicach
powtarzania, e zagrzebiemy si w gruzach, jednym pocigiem
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pióra wszystko niweczyli. Owiadczam wreszcie, e nie daj
wiary temu, com sysza. Sdz, e naley wysa deputacy

do obozu, zebra jeneraów; który zaufa sprawie, niech obej-

muje komend i dopenia tego, co Sejm postanowi. Jeeli ten

wniosek Izbom si nie podoba, niech Gubernator kapituluje

za miasto, niech tym sposobem rozlewu krwi oszczdzi. Na dy-

skusyach czasu nie tramy i zdecydujmy prdko, co ma by
zrobione«.

JW. Wojewoda Ostrowski: »Do uwag JW. Niemojowskiego

to tylko dodam, e najlepszy jest sposób uy wszystkich si

obrony, jakie si w naszych rku znajduj. Uy naley ludnoci

Warszawy, stan z ni na waach; to bdzie najlepsza argu-

mentacya. Spodziewam si po talentach jeneraa Prdzyskiego,
e potraii wstrzyma nieprzyjaciela, dopóki dzi w nocy lub jutro

zrana caa Warszawa na okopach nie stanie. Wtenczas sucha b-
dziemy propozycyi nieprzyjaciela nowy dowód odbierajcego, co

s Polacy, czem s Warszawianie, a krok ten w obecnem poo-

eniu najwaciwszy bdzie najlepszym rodkiem dyplomacyi

tych, którzy o ukadach zamylaj. Znam duch ludnoci sto-

licy; nie stanie on si strasznym dla spokojnoci wewntrznej,

zewntrzn, przeciwnie, obron i postrach wrogów upewni«.

Tu da gosu jenera Prdzyski.

JW. Miemojowski : »Nie o formy tu idzie, kiedy czas jest

drogi, i dlatego dotd w tej mierze gosu nie zabieraem, lecz

teraz owiadczam si przeciwko udzieleniu gosu jeneraowi

Prdzyskiemu, gdy nie jest ani Ministrem, ani Radc Stanu.

Zdajc spraw, wykona ju swoje polecenie «.

JW. Marszaek: » Wniosek JW. Wartskiego jest na prawie

oparty. Prawo mówi, e tylko czonkowie Rady Stanu maj gos
w Izbach. Jenera Prdzyski nie jest Radc Stanu, ma tylko

upowanienie od Prezesa Rzdu Narodowego do zdania sprawy

o tern, co Paszkiewicz owiadczy. Ju i tamto nie byo z prze-

pisami zgodne, lecz-emy na to zezwolili przez wzgld na

nago okolicznoci. Dozwoli mu jednak miesza si do dy-

skusyi, byoby zupenie prawu przeciwne, i na to przyzwolenia

da nie mona«.
Gdy niektórzy Posowie nalegali, aby udzieli gos jene-

raowi Prdzyskiemu, JW. Marszaek owiadczy, e w takim

razie musiaby lask zoy i jako Pose piotrkowski zasi,
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e nie moe nawet tego przedmiotu odda pod decyzy Izby,

bo izba przeciwko prawu decydowa nie moe, moe jednak

wybra innego Marszaka, lub jego zastpc, któryby mniej

skrupulatnie prawo zachowywa.

JW. Szaniecki: ».Jak wczoraj na Komisyach owiadczyem,
tak i dzi powtarzam, e nam adnego rodka plamicego
przyj si nie godzi. Jeeli istotnie, jak jenera Prdzyski
powiedzia, niepodobna jest Warszawy utrzyma, lepiej zrobi

kapitulacy wojskow wzgldem Warszawy, nie wdajc si
wr polityczne ukady. Ona podda si Mikoajowi, lecz my. jako

ciaa prawodawcze, nie moemy tego uczyni. Rosyanie wcho-

dzi bd jedn stron, a my drug wyjdziemy, obierzemy

sobie inn stolic w kraju, a jeeli nie bdzie mona, to za

granic. Rozproszymy si raczej, a^e nigdy nie shabimy«.

JW. Zaerrsicki : »Po gosie kolegi Szanieckiego zapewne

Izby przystpi do decyzyi«.

IW. Switfziski: »Rozumiem. e najpierwszym warunkiem

jest przekona si o duchu wojska, oprócz tego owiadczy
naley wojsku, e jak rewolucya przez nie bya zrobiona, gdy
gdyby wojsko nie chciao, nie byoby rewolucyi, tak te niech

j koczy. Sejm znalaz rewolucy gotow, przystpi do niej,

zatwierdzi j i dziaa cigle w interesie godnoci narodowej:

jak zaczo wojsko, niech koczy. Jemu odda honor narodowy

i spraw narodow; jeeli nie chce jej popiera, na nie niech

spadnie haba, nie na nas: my do niczego rk nie cigniemy«.

JW. Wiszniewski: »Nie bd powtarza tego, co ju JW.
widziski powiedzia. Sprzeciwiam si JW. Szanieckiemu, e
nigdy Warszawy opuszcza nie naley i sta si tuaczami

i rabusiami po kraju. Wszystko si skoczy z opuszczeniem

Warszawy przez Reprezentacy«.

JW. KJimontowicz : »Syszaem tu gosy dajce, by opuci
Warszaw i i za wojskiem. Wiem ja, co to jest wojsko, kiedy

stolica wzita. Za rewolucyi Kociuszki po wziciu Pragi woj-

sko si rozpierzcho. Zreszt nie kady jest w stanie i z woj-

skiem ju to dla saboci, ju dla wieku. Kto chce, niech idzie

z wojskiem, lecz ja jestem zdania, eby si postara o kapi-

tulacy, a jeeli nie, to pój za zdaniem jeneraa Prdzyskiego.
Rzdowi zostaw(my) staranie o Narodzie; on bdzie wiedzia,

co ma uczyni«.
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JW. Wojewoda Nakwaski: » Ostatni moe raz przychodzi

mi gos w tej wityni zabiera, moe na Syberyi ycie za-

kocz, lecz przekonany jestem, e stan laki dugo trwa nie

moe, e zguba czeka cesarza Rosyi, i jego kraje spokojne

nie bd. okropne nastpi rewolucye w duchu czasu, spra-

wdz si sowa ks. Pradta, e wody w biegu zatrzyma nie

mona. Jeeli Polska niepodlegoci nie uzyska. Europa spo-

kojn by nie moe. Ja stary tesro si nie doczekam, lecz wy,

modzi panowie, zapiszcie w sercach waszych, e Polska, choby
pod famili Romanowów, pod Dniepr i Dwin by musi.

Z tego powodu jestem za wysaniem deputacyi w tym duchu

z Ks. Radziwia, Wojewody Paca i Marszaka zoonej. Moe
Rosyanie przystan na te warunki, a jeeli nie, niech gin
albo my, albo oni«.

JW. Oodebski: »Jenera Prdzyski przedstawi w imieniu

Rzdu do zadecydowania kwesty, od której nietylko teraniej-

szy byt Narodu, ale i przysza jego egzystencya zaley. Pano-

wie, rewoucya nasza byaby krwaw mistyfikacy, miesznym
dramatem odegran(y)nri na korzy kilku osób, wygwizdanym
przez jednych, okrytym oklaskami przez drugich, gdyby si

tak skoczy miaa. Kiedycie panowie podnosili sztandar re-

wolucyi, by kraj gwarantowany przez dwory, który mia z kon-

stytucy narodowo, urzdników polskich, wojsko polskie,

chorgwie polskie. Dzi nie mamy adnych gwarancyi; s tylko

sowa, niema nawet przysigi, której Moskale nigdy nie do-

trzymywali. To nie przesdza tego, co wy postanowicie. Skre-

liem tylko prawdziwy stan rzeczy. Comy zastali? Zastalimy

Naród urzdzony; dzi zostawiamy ruiny. Wolno jest kapitu-

lowa miasto; wolno jest Rzdowi przedsiwzi rodki dla

zabezpieczenia osób; wolno czciom wojska, bo nie myl,
aby cae, ukada si o siebie, ale my, Reprezentanci Narodu,

nie moemy do ukadów przystpi. Ogosilimy powody, dia

których Naród powsta; tylokrotnie wyrzeklimy, ze nie prze-

staniemy utrzymywa niepodlegoci Narodu, e jeeli nie b-
dzie mona w stolicy, i za granic Sejm dziaa bdzie. Jeeli

stolica chce kapitulowa, jeeli wojsko nas opuszcza, z stawmy
przynajmniej ycie moralne Narodowi, a bdziemy mieli prawo

zawsze i wszdzie dopomina si przed Europ o prawa na-

sze. Gdybymy dzi na jakibd ukad przystali, odebralibymy
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prawa dzieciom naszym, a jeeliby ci mimo to powsta chcieli,

musieliby si wyrzec ojców swoich, musieliby powiedzie, e
oni Naród zdradzili. Niech raczej powiedz, e ulegli gwatowi,

ale wszystkie prawa narodowe zachowali i do ostatka ich

dzielnie bronili«.

JW. ZJenkowicz: »Uwaam, e wszystkie zdania i myli

s jedne; prón wic jest rzecz gosy zabiera. Przypomi-

nam Izbom, e do godziny pierwszej tylko trwa zawieszenie

broni, czas ten si zblia, naley skoczy dyskusy, wzi
pewn decyzy«.

JW. Lelewel : »Nie pierwszy raz zdarza si, e w Repre-

zentacyi Narodu polskiego przychodzi mówi o unieniu si

na szkod caego kraju. Taki byl przypadek na sejmach po-

niskim i grodzieskim, lecz tam obrady byy pod wpywem
obcym, odbyway si pod gwatem i gwat niejako sankcyono-

way. Wypiera ich si Naród do tego momentu i za swoje nie

uwaa. Dzi reprezentacya wybrana w czci pod wpywem
obcym, pod wpywem, który nie przewidywa, do czego Sejm

nie jest zdolny, wybrana jednak przez wol zgromadzonego

Narodu, yczeniom Narodu zado odpowiedziaa, kiedy usan-

kcyonowaa rewolucy, zachcia do powstania i objawiaa

wol narodow. Ze obecne jej powoanie stawia j w kryty-

cznem pooeniu, nadto jest wiadomo. Ale czyli w nadzwyczaj-

nych okolicznociach, w których si Sejm znajduje, ma tene
w imieniu Narodu podpisa ukady, eby po raz pierwszy Na-

ród mier swoj sankcyonowa, tego nie uczynicie, jak si
przekona mona z licznych dotd syszanych gosów. Z tern

wszystkiem pooenie jest takie, e trudno rozstrzygn, co

uczyni wypada. Rozróniano tu miasto, wojsko i Sejm, jakby

rzeczy od siebie róne, jakby dotd caego- Narodu nie byo
jedno dziaanie, jeden duch, jedno owiadczenie. Dzi rozway
wypada przyczyny, które nas cigny do tych smutnych na-

rad. Susznie uwaa kolega Swidziski, e naleaoby niejako

wyrzut wojsku zrobi, e ono powoao Naród do powstania,

a dzi widocznie osabo w chci dalszej obrony. Czy mamy
jeszcze rodek podniesienia ducha wojska? czy nie? czy jeszcze

dalej rzecz rozpoczt prowadzi? czyli j opuci i wróci do

dawnego stanu rzeczy? Dobrze powiedzia Wojewoda Nakwaski,

e niedugo przyjdzie chwila, w której wstrznie si tron cara
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moskiewskiego i w gruzach upadnie. Nie to jest przeznaczenie

narodu polskiego, aby mia tak marnie zgin, ale kiedy po-

dobno i miasto, i wojsko chce ukadów, nam do tego sankcyi

przykada nie godzi si. Czy czas jest teraz rozway, jak

dalej postpowa, czy wyda odezw do miasta z wezwaniem,

aby caa ludno wzia si do broni, czy mie wzgld na to,

aby miasto nie byo uszkodzone, do Izb poczonych naleaoby
w tej mierze postanowi i rozstrzygn. Nie czas jest zwraca
uwag na omyki popenione. Mona byo przewidzie, e
Warszawa szturmem bdzie zdobyta, ale w takiem pooeniu
wypadao zapewni atwy ustp dla wojska. Dzi, gdyby przy-

szo przechodzi na drug stron Wisy, byaby trudno. Za-

chodzi teraz pytanie, czyli odda Warszaw i wojsko tu stojce

nieprzyjacielowi, czyli si dalej broni, czy zapewni wojsko

od zguby? Kto wie, czy nie znajduje si teraz duch jaki wyszy
w w^ojsku? czy moe w tej chwili trafny jaki pomys nie przy-

nosi nam wielkich korzyci? Pyta tych nie godzi si rozwi-

zywa. W takiem pooeniu rzeczy nie naley ani rozwi-

zywa, ani limitowa Sejmu, ani co bd wyrokowa, tylko,

jeeli opuci przyjdzie stolic, szuka raczej oparcia i przy-

tuku za granic, a gdziekolwiek si zbierzemy, choby w maej
liczbie, zawsze bdziemy mieli prawo odwToa si do narodów,

do wiata caego i obowizku naszego Reprezentantów pol-

skiego narodu dopeni«.

JW„ Marszaek: » Musz przewietnym Izbom owiadczy,
e Prezes Rzdu przypomina, i godzina pierwsza nadesza.

Zdaje mi si jednak, e mona jeszcze spodziewa si, i
Paszkiewicz kilka godzin czasu wstrzyma si, czekajc na na-

sz decyzy. Moglibymy wic upowani Prezesa Rzdu, aby

zada przeduenia zawieszenia broni «.

JW. Lelewel: »Nie wiem, czy moe Sejm wchodzi w to

i upowania Prezesa Rzdu. Znany jest stan kraju Prezesowi

Rzdu; wie on, e dyskusye w Izbach si tocz, sam powinien

stosownie do tego postpi. Ma ju od nas ogólne upowanie-
nie, w szczegóy wchodzi nie powinnimy; obowizkiem jego

jest uczyni to, co dobro kraju wymaga«.

JW. Marszaek: »Oddaj pod rozstrzygnienie Izby, czy ode-

sa odpowied Prezesowi Rzdu, eby postpi, jak mu si
podoba, czy eby zada przeduenia zawieszenia broni ?«
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JW. Woowski: »My Prezesowi Rzdu nic nie mamy do

polecenia, co ma czyni, gdy jeszcze decyzya nie zapada; lecz

moemy mu owiadczy, e zapewne, uywajc swojej wadzy,
postara si o dusze zawieszenie broni«.

JW. Szaniecki : »Jenera Prdzyski by obecny, sysza
wol Izb, wyrozumia ducha, jakim paamy; poniewa przy dy-

skusyi nie jest ju potrzebny, mógby si oddali. Niech idzie

popiera spraw narodow; niech dziaa, co bdzie widzia za

potrzebne do oswobodzenia stolicy, i niech owiadczy Preze-

sowi Rzdu yczenia wszystkich nas. Niech on dziaa, a my
obradowa bdziemy«.

JW. Marszaek: »Musz na gos JW. Szanieckiego t uwag
uczyni, e nie wszystkie syszane tu gosy byy midzy sob
zgodne. Z tychby jenera Prdzyski nie móg powzi prze-

konania, jakie jest zdanie Izb, czy broni do ostatka stolicy

dawnej rzeczypospolitej polskiej, czy opuci t stolic, unoszc
z sob honor narodowy, czyli te do rónych innych zastoso-

wa si wniosków, bo kady swoj myl tylko objawia, lecz

std nie mona ogólnego wycign zdania«.

JW. Szaniecki: »Widzimy, e wszyscy zgadzaj si na to,

e na adne habice ukady nie naley zezwoli i e stoso-

wnie do tego Prezes Rzdu dziaa moe«.

JW. Woowski: »Gos jeneraa Prdzyskiego zmierza do

tego, e albomy powinni wchodzi w ukady, albo si rozwi-

za. Wzgldem jednego i drugiego mówi zamierzam. Jeeli

formy w tej Izbie tak delikatnie s zachowywane, e nawet

jeneraowi Prdzyskiemu gos wzbroniony zosta, i Marszaek

chcia lask zoy, gdyby mu gos bv udzielony, i dalej w tym

duchu postpowa nam naley. Nie odstpujmy od uchwa na-

szych. Rzd nas powouje do dziaania tego, co do nas nie

naley. Postanawiajc Prezesa Rzdu Narodowego, powiedzie-

limy, e ma wszystko w Radzie Ministrów decydowra. On
moe czyni ukady; my zobaczymy, czyli je ratylikowa mo-

emy. Podug uchwa 29 stycznia i 17 sierpnia sam Rzd jest

mocen robi ukady, o iie rozumie, e sprawa i honor naro-

dowy na tern nie strac. Co do rozwizania, rozumiem, e
postpujc podug uchwa, jeszcze w dniach 19 i 26 lutego

zapadych, kiedy stolica jest w niebezpieczestwie, my oddali

si powinnimy, nie dla zabezpieczenia osób naszych, bo kiedy
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mamy dzieci, które walcz, wolelibymy ich krew nasz wa-
sn okupi, ale dla dobra Ojczyzny. Ju dawno powinnimy
byli tej uchway dopeni; moe jest wystpkiem, emy tego

nie uczynili. Teraz, kiedy widoczne jest niebezpieczestwo,

powinnimy nada Prezydujcemu w Senacie i Marszakowi
Izby Poselskiej moc zwoania nas w czasie i miejscu, gdzie te

uznaj za stosowne«

JW. Wad. Plater: » Zabieram gos tylko co (si tyczy) go-

dziny pierwszej. Czas ten ju nadszed. Naley natychmiast

posa do Prezesa Rzdu, wzywajc go, aby wysa od siebie

parlamentarza do Paszkiewicza, dajc jeszcze kilku godzin

czasu. W rzeczy tak wanej nie mona tak dorywczo decydo-

wa. Jeeli Paszkiewicz dla siebie da kilku godzin, nam ich

odmówi nie moe. Zastrzegam sobie gos na póniej co do

samej kwestyi«.

JW. Wojewoda Kochanowski: »Niech i mnie wolno bdzie
przemówi w tej materyi, nie ebym co nowego powiedzia,

bo stare tylko rzeczy pamitam. Po wystawieniu nam stanu

rzeczy przez jeneraa Prdzyskiego nie idzie tu o to, abymy
uczynili to, czego od nas da Prezes Rzdu. Nie moe si
spodziewa, abymy odstpili od naszych uchwa, poniewa to

jest w sercu kadego Polaka wyryte, e nie wtpi o odrodze-

niu si Ojczyzny caej i niepodlegej. Powinnoci tylko byo Rzdu
uwiadomi nas o stanie rzeczy. Decyzyi tu adnej nie potrzeba, bo

jest prawo; to wykona naley. Jest to ostatni rodek, który nam
uczyni wypada. Kady z nas atwoby tu potrali zgin. Lecz

nie o to idzie; naley dopeni do koca swojej powinnoci.

Jestem za wnioskiem JW. Woowskiego, aby Izby odroczy
do czasu i miejsca, który Marszaek i Prezydujcy w Senacie

oznacz, a teraz poleci Rzdowi ocalenie miasta i wojska«.

JW. Cezary Plater: »cz si z poprzednimi gosami, e
Sejm adnych ukadów ratyfikowa nie moe, lecz rozumiem,

e ostatni czynnoci Sejmu by powinno wydanie odezwy
do wojska, czy si chce bi?«

JW. Konstanty Witkowski: »Zupenie zgadzam si ze zda-

niem, e jakkolwiek w tak smutnych kolorach odmalowa po-

oenie nasze jenera Prdzyski, przecie nie moemy nigdy

przystawa na rozbiór kraju, lecz go do ostatka ratowa po-

winnimy. Wojsko i Naród powstajc dyo do najlepszego
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celu, dobrze si zasuyo Ojczynie. W takiem pooeniu rze-

czy Izby, które posiadaj najwiksze zaufanie Narodu, jeli

ju nic dziaa nie mog, zalimitowa si powinny, a Rzd
niech dziaa«.

JW. Jeowicki : »Dotd wystawiano w zem tylko wietle

pooenie nasze, lecz jeszcze nie powinnimy rozpacza. Wi-

dziaem niedawno co jeneraa Bema, który powiedzia, e tyle

prawie dzia mamy, ile Moskale. Jeeli kilka godzin si utrzy-

mamy, oni wystrzelaj swoje adunki. We 24 godzin moe
przyj z korpusem swoim jenera Ramorino. Nie powinnimy
opuszcza Warszawy; chybabymy innych Reprezentantów na

nasze miejsce wybra powinni, jeelimy zwtpili o sprawie

Naród u«.

JW. Krysiski: »Podnosz gos na poparcie gosu JW.
Wartskiego, równie jak tego wszystkiego, co powiedzia JWr

.

Godebski i tego co zawar w swym gosie JW. Lelewel, i
trzeba tak dziaa, aby honor narodowy w caoci pozosta. To
jest nasze zadanie. W teraniejszych zatem chwilach nic nam
nie wypada dziaa, do adnych nie przystpowa aktów, któ-

reby na sobie z cech nosiy. Odroczenie zatem jest rzecz

nieodzown«.

JW. Godebski: »Przychodzi mi kilka sów powiedzie do

pooonej tu kwestyi. Rozumiem z objawianych tu gosów, e
Izby podzielaj zdanie kolegi Worcella, e naley okaza, i,

przemocy ulegajc, Sejm si zalimitowa, lecz dam, aby to

si odbyo uroczycie, eby Naród i Europa si przekonay, e
nie dziaamy dorywczo, e(by) wiedziano, e to jest akt obowi-
zujcy na przyszo. Wnosz wic, aby, jeeli przyjty bdzie
wniosek kolegi Worcella, mieszkacom Warszawy i wojsku

objawi nasz wol i zamiary, powierzy honor narodowy
wojsku, które, póki bdzie mogo, bdzie walczyo, powierzy
si z calem zaufaniem ludnoci Warszawy, która, póki bdzie
moga, bdzie si bronia. Do ukadów, do unieniu si zawsze

bdzie pora, a pamitajmy na to, e kiedy w r. 1809 Austryacy

zajli stolic, ksi Józef poszed zdobywa inne polskie pro-

wineye. Teraz otwarte bd dla nas Podole, Woy i Litwa.

O ile bdzie mona, cigle popiera bdziemy spraw naro-

dow. Kto wie, czy Europa dowiedziawszy si o tern, e kiedy

nieprzyjaciel szturm przypuszcza do murów stolicy, mymy
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si nie ulkli, nie ujmie si za nami. Troskliwo kolegi Kli-

montowicza o podeszych wiekiem przewidziana jest w uchwale,

która powiedziaa, e skoro 33 si Czonków zbierze, Sejm

bdzie wany. Teraz nie pozostaje nam, jak wyda odezw
do wojska, a póniej zebra si, gdzie czas i okolicznoci do-

zwól«.
JW. Wojewoda Kochanowski: »Naleaoby podobno, aby

jenera Prdzyski doniós Rzdowi, e Izby do adnych uka-

dów nie przystpuj. Rzd moe czyni, co mu z okolicznoci

wypadnie. O to idzie, eby nie da zatwierdzenia na upadek

kraju. Niech jenera Prdzyski owiadczy, e Rzd moe
dziaa, jak za przyzwoite osdzi, a my si odraczamy«.

JW. Barzykowski: »Po kilkomiesicznej przerwie przychodzi

mi podnosi gos w tych Izbach. Powiedziano tu, e w rce
wojska honor narodowy oddajemy, lecz to bdzie czczem tylko

sowem, jeeli w rce Prezesa Rzdu ca oddamy wadz.
Wnosz zatem, aby bez Rady wojennej ani kroku postpi nie

móg; inaczej wojsko decydowa nie bdzie. dam, aby woj-

sko miao swoj reprezentacy«.

JW. Szaniecki: »Zdanie kolegi Jeowickiego zasuguje na

uwag. Idzie o to, czy nie naley zaj si z energi obron
stolicy? My sami stamy na czele ludnoci w Warszawie

i pójdmy broni jej murów. Tómaczmy, jak chcemy, e to dla

dobra Narodu opuszczamy stolic, nie bd temu wierzy; po-

wiedz, e to czynili z obawy, nie eby honor narodowy oca-

li. 30.000 gów stan moe w obronie stolicy. Przy takiej

ludnoci, przy takiem wojsku i takich jeneraach spodziewa

si moemy, e nieprzyjaciela odeprze zdoamy«.

Podczas gosu JW. Szanieckiego oddali si z Izb

jenera Prdzyski.
JW. Niemojowski : »Gdy ju oddali si jenera Prdzyski

z tern przekonaniem, e Izby powierzaj Prezesowi Rzdu
wadz traktowania, sobie zachowujc ratyfikacy ukadów,

moemy wic wolno obradowa i nie bra nagej decyzyi. Pa-

nowie! Wszyscy, co za limit Sejmu przemawiaj, zapominaj,

e tym sposobem opucilibymy spraw publiczn. Wielka jest

jeszcze sia w Warszawie, która po oddaleniu si naszem

zmartwieje. Limita Sejmu bdzie tylko rodkiem dla urato-

wania samych siebie, a istotnie bdzie opuszczeniem Ojczyzny

Dyaryusz T. VI. 36
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w momencie decydujcym. Nie miejmy na wzgldzie wasnych
osób, lecz dobro kraju; dopenijmy tego, comy nieraz przy-

obiecali; czekajmy koca w tych krzesach kurulnych i nie opu-

szczajmy do koca Narodu, któremumy dotd przewodniczyli^.

JW. wirski: -Gdyby przed 29 listopada przyszed kto do

mnie i ufny w mój pat.ryotyzm powiedzia, e przysza chwila

oswobodzenia Ojczyzny, zapytabym si o rodki, o energi,

o naczelników, a gdyby mi na to szczerze odpowiedzia, by-

bym miao powiedzia, e jako Polak zaklinam go, aby si
wstrzyma, aby nierozwanie nie roznieca ognia na to, aby

na wieczne czasy mia by zniszczony. Lecz kiedy nadesza

noc 29 listopada, przekonany byem, ze jako prawy Polak, jako

Reprezentant tego nieszczliwego narodu, powinienem wszel-

kiemi siami wspiera usiowania oswobodzenia Ojczyzny dla-

tego, aby kiedy nastpcy nasi w szczliwszych okolicznociach

mogli mie ufno w reprezentacyi, e s charaktery prawdzi-

wie polskie. Ca dusz przejem si t spraw. Jak poprze-

dnio zawsze za dobrem kraju obstawaem, tak i tera/ gos
mój podnosz do was, Reprezentanci Narodu. Suchajcie go

bacznie. Nie jest to gos uniesienia, lecz zimnej rozwagi. Pa-

mitajc na wszystkie krzywdy, urgowiska i przeladowania,

jakiemy wycierpieli od Moskali, nie potrzeba mie serca pol-

skiego, aby nie nosi w gbi duszy nienawici dla wrogów
i chci wyswobodzenia Ojczyzny. Przysza wreszcie chwila

stanowcza z upragnieniem oczekiwana przez kadego dobrego

Polaka. Wprzódy szlachetne dusze, które przey upadku Oj-

czyzny nie mogy, tuay si z orami Francyi pod jasnem

niebem Woch, po yznym Egipcie, po spiekem San Domingo,

(po) skwarnej Hiszpanii; we wszystkich tych walkach Ojczyzn

mieli na celu. Ostatnie sto iudzi po upadku cesarza Francu-

zów towarzyszyo mu na wysp Elb. Takie powicenia, taka

wielko charakteru zmusiy cesarza Rosy i do utworzenia tego

ndznego Królestwa, co tylko miao posuy za sposób prze-

mie(nie)nia nas na wiernych poddanych, t. j. na dobrych Mo-

skali. Gdy nie udao si ten ogie wygasi, nie sdz, abycie

mieli w myli teraz to dokona. Czyli my, którzy rewolucy
za nasz przyznalimy, którzymy si na ich czele stawili i do-

td j prowadzili, mamy j teraz porzuca? I te Izby, które

day tyle dowodów powicenia i które dotd zasugiway
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w obliczu wiata na imi godnej reprezentacyi wolnego na-

rodu, teraz, kiedy jest niebezpieczestwo, miayby si od
niego usun i swoje dzieo opuci? Czyli nie wiedzielimy
wtenczas, kiedymy zatwierdzali rewolucj, e 40.000.000 su-

alców, pdzonych jak trzody, mog zdepta garstk walecznych

obroców ludu wolnego, i my dzi dlatego, e dwie baterye

s wzite, mamy si lka, mamy wchodzi w ukady? Kie-

dymy po bitwie grochowskiej nie usuchali rady opuszczenia

Warszawy, tym jednym czynem uratowalimy Ojczyzn; teraz

podobnie postpmy. Kto si obawia pozosta w Warszawie,

moe wyjecha. Nie wtpi, aby si przynajmniej 33 nie zna-

lazo, którzy zechc powici ycie swoje i nie oddal si ze

stolicy. Bdmy przykadem dla wojska, e my go nie opu-

cimy; jak oni krew przez dziewi miesicy za nas przele-

wali, dajmy im dowód, e na ostatku jestemy gotowi da im

przykad i spokojnie ponie mier za Ojczyzn. Rozwi-
zanie si Izb jest to samo, co opuszczenie sprawy narodowej.

Przyzwoiciej byo 18 grudnia powiedzie, e ci, co rewolucy
podnieli, s buntownikami, ni dzi Sejm limitowa i spraw
powszechn opuszcza. Jestem przeciwny rozwizaniu Izb«.

JW. Wojewoda Kochanowski: »Przyponiinam sobie, em wi-

dzia Stanisawa Maachowskiego, wychodzcego ze zami z ga-

binetu królewskiego, który mi mówi: »Nic sobie nie mam do

wyrzucenia, tylko to. em na limit Sejmu zezw7 oli; lim i ta

kraj zgubia«. Tak jest, panowie, bdmy Rejtanami; dajmy

si raczej uwie lub oku w kajdany, lecz nie wyjedajmy
std. Popieram wic wniosek J W.wirskiego i Niemojowskiego«.

JW. Marszaek: »Jak bardzo trafnie powiedzia kolega

Wartski, poniewa ju oddali si jenera Prdzyski i widzia,

jakie jest postanowienie Izb jednomylnie prawie, e nie ci-
gniemy roki do podpisania haniebnych ukadów, rozumiem

przeto, e moemy odoy rozstrzygnienie obecnej dyskusyi

i wzi przed si pilniejsze materye. Zdaje mi si, i, cho
ostrzegaj nas, e ju rozpoczty atak, nie zmieni to postano-

wienia naszego. Gdymy huk armat od strony Pragi, wic
bliej, jak dzi, syszeli, nie przerwao to obrad. Równie z zimn
krwi, jak wtenczas, dzi dyskutowa bdziemy. S rzeczy

pilniejsze, jak zaczta dyskusya <> limicie Sejmu: odezwy do

wojska i mieszkaców stolicy, jako te podany projekt przez

36*
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JW. Lelewela dotyczcy wynagrodzenia wszystkich wojsko-

wych wasnoci ziemsk. To poprzedzi powinno dyskusy

o limicie Sejmu. Jeeli nikt si temu wnioskowi nie sprzeciwia,

uwaa to bd za wol Izb«.

Jednomylnie Izby zgodziy si na wniosek
J W. Marszaka.

JW. Roman Sotyk: »Przybywam z mojej bateryi z Czy-

stego. Dowiedziawszy si o wanoci narad waszych, pospie-

szyem tu, aby opiera si wnioskowi odroczenia Sejmu. Gdy
teraz ju odrzucony zosta, wystawi wam stan rzeczy na li-

nii bojowej. O godzinie 5 wczoraj wsiadem na ko, widzia

em, jak opanowana zostaa baterya 54-ta. Posuwajcych si

Moskali ku Czystemu raziem ogniem kartaczowym z 23 ba-

teryi. Lubomy w tym dniu 3 baterye utracili, jeszcze przecie

obronne strzeg nas way. onierz walczy z niewypowiedzia-

nem mstwem. Jenera Maachowski najlepsze ma jeszcze na-

dzieje. Dzi jenera Bem 80 dzia przeciwko Moskalom wysta-

wi. Istotnie jest niebezpieczestwo, ale równe dla stron obu-

dwóch, liczba dzia z obu stron jest prawie równa, zapa na-

szego onierza wielki, powinnimy najlepsze mie nadzieje.

Dopeniem obowizku mego jako czonek Izb sejmowych; id
teraz na pole bitwy dopeni obowizku onierza«.

Tu day si sysze oklaski Czonków Izb obu i okrzyki:

»Niech yje Roman Sotyk !«

Gdy ju przedmiot limity Sejmu ukoczony zosta. JW.

Marszaek rozkaza drzwi sali otworzy. Niektórzy Czonkowie
dali sprawdzenia, czyli jest komplet, lecz JW. Marszaek owiad-

czy, e prawo dozwala w Izbach poczonych w komplecie 33

obradowa, obecnych za Czonków w Izbie widocznie jest wicej.

JW. Swidziski : »Dopiero co ukoczona dyskusya ten ma
wypadek, e nietylko si nie rozwiemy, ani limitowa b-
dziemy, lecz nadto, e naj usilniej nad dobrem Ojczyzny czu-

wa nie przestaniemy. dam wic, aby Izby niezwocznie po-

stanowiy w przedmiocie wniesionym przez koleg Barzykow-

skiego, aby do wszelkich ukadów, jakie Prezes Rzdu zawrze
moe, zasiga zdania Rady wojennej. Nim odezwa nasza doj-

dzie do wojska, mog ju by zawarte jakie ukady; idzie wic
o to. abymy jak najspieszniej postanowili, e Prezes Rzdu
bez Rady wojennej nic w tej mierze stanowi nie moe«.
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JW. Marszaek : »Zapewne zgodz si Izby, aby swój wnio-

sek JW. Opoczyski sam zredagowa, a tymczasem przystpi
moemy do wysuchania zaprojektowanych odezw do wojska

i do mieszkaców stolicy«.

JW. Godebski czyta projekt odezwy do wojska:

»Odezwa Izb sejmowych do onierzy.
» Z o n i e r z e ! Przysza stanowcza chwila, w któ-

rej losy naszej Ojczyzny r o z s t r z y g n i o n e b y m a j .
Izby sejmujce odzywaj si do was, nie eby na
chwil o w as ze m mstwie powtpiewa mogy, bo
dziewi miesicy n a j k r w a w s z y c h zapasów ca
Europ dostatecznie o niem przekonay, ale czyni
t o d 1 a zapobieenia wszelkiemu szkodliwemu wpy-
wowi, któryby niedono lub za wiara na was
wywiera chciay. Senat i Reprezentanci Narodu
zapewniaj was ze swojej strony, e w niczem od
przyjtych zasad nie odstpi i adnego czynu
uwaczajcego godnoci narodowej nie zatwier-
dz. onierze! Wam jest poruczona stra honoru
polskiego. Wy go do ostatniej kropli krwi broni
bdziecie. Niech yje Polska wolna, n i e p o d 1 e g a !«

[W Warszawie d. 7 wrzenia 1831].

JW. Marszaek : »K t o j e s t za przyjciem, wydruko-
waniem i rozesaniem tej odezwy, powstanie«.

Odezwa jednomylnoci przyjt zostaa.
JW. Godebski czyta projekt odezwy do mieszkaców stolicy:

»Odezwa Izb sejmowych do mieszkaców
stolicy.

»Obywatele miast a Wars z a w y ! J u t o p o d r u g i

raz od powstania waszego nieprzyjaciel podst-
puje pod wasze mury i zdoby je usiuje. Rozbia
si potga D y b i c z a na polach Grochowa, a wczo-
rajsza mordercza walka, która znacznie nieprzy-

jacielskie szeregi przerzedzia, powinna bya prze-

kona Paszkiewicza, e duch obyateli p o 1 s k i c h na-

biera hartu w przeciwnociach i e [ a] d n a sia stu-
mi go nie potrafi. Z teje samej Woli, któr fna|

dniu wczorajszym krew polska uwicia, zapa-
trywa si mocarz pruski n a s t o 1 i c . Dumne jego
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zamiary spezy na niczem, bo ojcowie wasi tak,

jak wy dzisiaj, umrze lub zwyciy poprzysigli.
Nie mieli oni ani tak warownych szaców, ani tak
licznego onierza, ani t y c h wojennych zapasów-
Mio Ojczyzny starczya im za wszystko. Obywa-
tele Warszawy! do broni! Uwicie rocznic o d-

stpienia Prusakó w o d w a s z y e h murów n o w e m
zwycistwem. Niedawajcie wiary tym, którzy przez
niedono lub n i e p r z y c h y 1 n o zapa wasz ha-
muj; wiedz oni, e ten zapa nieprzyjacielowi
zagad, a im wieczn zapowiada hab. Izby sej-

mujce, postawione na stray swobód i caoci
Polski, n i e zawiod wniczem zaufania Narodu. Do
broni tedy. obywatele Warszawy! do broni! Bóg
ojców naszych z nami! Niech yje Poiska! [WT

War-
szawie d. 7 wrzenia 1831. Marszaek Izby Poselskiej Wady-
s a w Ostrows k i. Sekretarz Izby Poselskiej Zwierkowski.
Prezydujcy w Senacie Micha Radziwi. Za Sekretarza

Senatu e m p i c k i]«.

Podobnie j e d n o z g o d n i e odezwa ta przyjta
z o s t a l a.

JW. fyieniOjOWSki : »Uprzedzam tu wniosek kolegi Ziemi-
ckiego, który chcia zaproponowa Izbie, aby, gdy daje si
sysze odgos armat, gdy wszyscy o obronie myle powinni,

aby sesya zasolwowan zostaa, a Prezydujcy w Senacie

i Marszaek Izby Poselskiej udali si na Rad Ministrów i do-

nieli Prezesowi Rzdu, e Izby daj, iby nic bez Rady
wojennej nie przedsibra, a my popiera bdziemy obron
stolicy, jeeli istotnie jest niebezpieczestwom

JW. Marszaek: »Chyba, e w tak nagym przypadku zaj-

dzie decyzya Izb na ustny wniosek. Jeeli Izby zgadzaj, si
na wniosek JW. widziskiego i JW. Niemojowskiego, to JO.

Ks. Prezydujcy w Senacie i ja, udajc si na Rad Ministrów,

oznajmimy, e taka jest wola Izb, aby Prezes Rzdu adnych
ukadów nie zawiera bez zasignicia Rady wojennej«.

JW. Swidziski: »Idzie tu o zasady, czy to ma by jako

prawo, lubo nie napisane, ale obowizujce. Trzeba nam to roz-

strzygn, bo ja nie dziel zdania, aby Prezes Rzdu Narodo-
wego mia prawo rozpoczynania ukadów. Na ostatniem wszake
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posiedzeniu Komisyów wytumaczono to prawo, ze Prezes Rzdu
moe ukady zawiera, tylko do Izb sankcya naley. Aczkol-

wiek przeciwny jestem temu tómaczeniu. jeeliby si w Izbie

utrzyma miao, rozumiem, e jedynie dodatek, i Rada Mi-

nistrów bdzie miaa gos stanowczy, nie doradczy, moe nas

zaspokoi«.

JW. Szaniecki: »Zamiast tu radzi, idmy raczej na czele

ludnoci warszawskiej na okopy «.

JW. Godebski : »Bardzo wany uczyniono tu wniosek, eby
Izby stany na czele mieszkaców, e do ostatniego stolicy

broni naley. Wszyscy zapewne na to przystan. Juemy po-

wiedzieli, e do adnych ukadów nie przystpimy. Wniosek
kolegi Swidziskieg*o jest niepotrzebny, bo nie o ukady idzie:

tych nikt nie ma prawa zawiera. Nie moemy si w Warszawie

utrzyma, to s inne prowincye Polski; Warszawa nie stanowi

kraju, ale nie moemy odbiera wadzy Rzdowi; trzeba, eby
dziaa z ca, przyzwoit dziel noei«.

JW. Swidziski: »Owiadczy przynajmniej naley, e nie

chcemy, aby Rzd w jakiekolwiek wchodzi ukady^.

IW. Marszaek: » Art. 4- ty uchway stanowicej teraniejszy

Rzd Narodowy odbiera Rzdowi wadz czynienia ukadów
i zwraca j do Sejmu; ukady wic. jakieby Rzd zawar, by-

yby naduyciem, i Sejmu, ani Narodu by nie obowizyway «.

Tu JW. Marszaek odczyta wzmiankowany przez siebie

art, 4-ty: (»Art, 4. Atrybucye wypywajce z art. 40 Ustawy

konstytucyjnej, to jest wydawania wojny, zawierania traktatów

i umów wszelkich, przy Izbach poczonych zostaj«).

JW. widziski : »Wanie nad tern byy na Komisyach

dyskusye, i zdecydowano, e Rzd ma wadz czynienia uka-

dów. Gdyby tak byo rozumiane prawo, jak go teraz JW.
Marszaek tómaczy, nie byliby wysyani parlamentarze, nie

byyby czynione korespondencye, co jednak/e wszystko miao
miejsce «.

JW. Marszaek: »Wanie te w odezwie do marszaka
Paszkiewicza owiadcz} \ Prezes Rzdu, e zwizany jest mani-

festem i uchwaami sejmowemi. Gdybymy zupen moc trakto-

wania chcieli nada Rzdowi, musiaby by artyku dodatkowy

do tej uchway dodany, lecz nie widz potrzeby jej zmiany.

W tern tylko do Izb si odwouj, e co innego jest zawrze
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ukad, a co innego rozpoczyna negocyacye, sucha propozycyi

i wybadywa«.
W tern miejscu sesya si zawiesia. JW. Marszalek i Pre-

zydujcy W Senacie zaprosili Izby na godzin 4-t popoudniu r
).

podp. T u r.

Posiedzenie Izb poczonych d. 7 wrzenia
1831 r. o godzinie 4 popoudniu w Warszawie.

JW. Marszaek: »Wanie w tej chwili odebraem od Pre-

zesa Rzdu Narod(owego) zoenie urzdowania swojego. Upra-

szam JW. Zwierkowskiego o odczytanie tego«.

JW. Zwierkowski czyta:

»Prezes Rzdu Narodowego w Radzie Mini-
strów do poczonych Izb sejmowych.

Widzc, e w obecnych chwilach, w których
jedno tyle jest potrzebn, s osoby, które, po-

duszczajc ducha niezgody, szkodz rzeczy pu-

blicznej i chc takiem prowadzeniem si uatwi
nieprzyjacielowi wejcie do miasta, czuj moim
obowizkiem zoy powierzon mi godno Pre-

zesa Rzdu Narodowego. W Wa rszawie d. 7 wrze-
nia 1831 roku (podp.) J H. K r u k o w i e c k i« 2

).

JW. Marszaek: »Stosownie wic do tego, co nam JW.
Zwierkowski odczyta, przystpimy podug form przyjtych do

*) W protokóle przekrelono ustp brzmicy:
»Gdy si oddalali na Rad Ministrów, powszechne syszano dania

tak Reprezentantów, jak publicznoci, aby wymogli zmian gubernatora

miasta«. [P. W.j.
2
) Na oryginale podania o dymisyi dopisan jest notatka wasno-

rczna Krakowieckiego nastpujcej treci:

»Ta dymisya podana zostaa o godzinie 2-iej w poudnie, o godzin ie

5-ej odesana mi zostaa przez Izby sejmowe z prob, ae-
bym z nieprzyjacielem wszed w ukady i ukoczy walk.
O 9 3

/4
da Marszaek odemnie, aebym j znowu Izbom sejmowym po-

da, co o godzinie teje podaj, zatrzymujc u siebie upowanie-
nie przez JW. Prezesa Senatu i JW. Marszaka Izby Poselskiej do trakto-

wania z nieprzyjacielem.

Warszawa dnia 7 wrzenia 1831. J. H. Krukowiecki Prezes Hzdu«.
[P. W.j.
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wyboru Prezesa Rzdu Narodowego. Co si dotycz atrybucyi,

zapewne tych zmienia teraz nie bdziemy, bo i te same, jakie

Prezesowi dotychczasowemu suyy, suybd i jego zastpcy«.

JW. Starzyski: »Dowiadczenie nas przekonywa, ze je-

dynie przez czste zmiany wodzów jestemy dzisiaj w tak

nieszczliwem pooeniu. Jeeli znowu do zmiany Prezesa

Rzdu Narodowego przystpimy, staniemy w ostatecznoci.

Z mego zatem miejsca wnosz, aeby JW. Marszaek podda
pod dyskusy, czyli chcemy Krukowieckiego przy prezesostwie

utrzyma, lub nie?«

Gosów kilka: ^Niechtnego nie mona przymusza!«

W tern miejscu przyby adjutant Prezesa Rzdu Narodo-

wego, którego JW. Marszaek wysuchawszy, Izbom przedstawia,

co nastpuje:

»JW. Prezes Rzdu Narodowego uwiadamia mnie, i feld-

marszaek Paszkiewicz przysa do niego parlamentarza z pro-

pozycyami przystpienia do ukadów. Prezes Rzdu zapytuje

si Izb, czy ma wej w negocyacye, lub nie?«

JW. Starzyski: »Poniewa na rannej sesyi co do tego

przedmiotu nie zostaa zamknita dyskusya, wnosz, aby na-

tychmiast dana bya odpowied Prezesowi Rzdu Narodowego,

e Izby sejmujce upowaniaj go do tego«.

JW. Marszaek: » Zachodzi pytanie, któreby pierwej roz-

strzygn wypadao, czyli Prezes Rzdu po zoeniu swojej

dymisyi moe wchodzi w negocyacye z feldmarszakiem Paszkie-

wiczem, lub nie?«

JW. Zwierkowski: »Mniemam, i podobnem dyskutowaniem
nie przyjdziemy do koca. Czas drogi, bo nieprzyjaciel stolic

szturmuje. Powinnimy prdko decydowa, a naprzód to roz-

strzygn, czy uwalniamy Krukowieckiego od obowizków
Prezesa Rzdu Narodowego, czyli te nie? Jeeli go uwalniamy,

wchodzi w ukady nie moe; jeeli nie uwalniamy, suy mu
prawo przystpienia do ukadów «.

JW. Zwa: »Nie moemy Krukowieckiego uwalnia od

obowizków Prezesa, bo nie jestemy w komplecie«.

JW. Szaniecki : »Nie naley do nas upowania Kruko-

wieckiego do negocyacyi. Dopóki go nie uwolnimy i nie wy-

bierzemy w miejsce jego innego, suy mu prawo traktowania

z Pasz kiew iczem«.
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JW. Kasztelan Walchnowski: »Krukowiecki nie ma sobie

udzielonej dymisyi. W tym momencie nieprzyjaciel przysya,

e chce negocyacyi. Dlaczegó zaraz nie rozstrzygn, czyli

Krukowiecki moe do ukadów przystpi, lub nie. i na có
przedmiot ten na póniej odkada ?«

JW. Kasztelan Niesioowski: »Zupenie zgadzam si z ^o-

sem JJWW. Zwierkowskiego i Zwana. Krukowieckiemu nie

udzielilimy dymisyi, wic ma prawo dziaa ia«.

JW. Godebski: »Z boleci syszaem, jakobymy nie dzia-

ali w komplecie. Zdania takiego przypuszcza nie moemy.
Co do mnie mam zaszczyt owiadczy, i uchybiabym obywate-

lom, którzy mnie na Reprezentanta prowincyi swoich obrali,

uchybiabym Sejmowi, gdybym mia to zdanie popiera. Ina-

czej, gdybymy do rozstrzygnicia tej kwesty i mieli przystpo-

wa, musiabym wyj z Izby i manifestowa si przeciwko

wszystkim jej dziaaniom «.

JW. Marszaek: »Na to, co jest przeciwne prawu, wotowanie
moemy. Mamy uchwa, e w niedostatku wielkiego kompletu,

w maym dziaa moemy «.

JW. Niemujowski : »Jestemy w nadzwyczajnych okoliczno-

ciach. Chodzi o to: jeeli Krukowiecki jest Prezesem Rzdu
Narodowego, niepotrzebnie przysya do nas po upowanienie,

bo móg Naczelnemu Wodzowi wyda stosown instrukcy.

Jeeli zoy urzdowanie swoje, i my go uwolnilimy, jest supo-

zycya, e jest zastpca Naczelnego Wodza, do którego naley
zawieranie armistitii. Poniewa uwaa moemy urzd Pre-

zesa za wakujcy, wic, zdaniem mojem, moemy zawiadomi
Naczelnego Wodza, i Prezes Rzdu zoy urzdowanie swoje;

moe zatem, jeeli uzna potrze b, zawrze armistitium, lub za-

rzdzi, co uzna za potrzebne na linii bojowej «.

JW. Zwerkowski: »JW. Radca Stanu Szymanowski owiad-
cza, e Prezes Rzdu cofnif?) dymisy swoj, jeeli to ma by
przedmiotem nowych dyskusyi«.

W tej chwili R a dca Stanu S z y m a n o w s k i wzi
szybko 1 e c na s t o 1 e przed J W. Marszakiem d y-

m i s y Krukowiecki ego i nic nie powiedziawszy
wyszed szybkim krokiem z sali obrad.

JW. Tymowski: »Radca Stanu Szymanowski wzi dymisy
i odszed«.
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JW. Marszaek : »Ja jej Radcy Stanu Szymanowskiemu nie

oddaem; daem j JW. Zwierkowskiernu do odczyta ia «.

JW. Zwierkowski : »Po odczytaniu zoyem j na sioliku«.

JW. Marszaek: »Jeeli Izby uznaj, e Krukowiecki nie

moe by nadal Prezesem Rzdu Narodowego, cofnicie jego

dymisyi nic nie znaczy. Zwrómy zatem dyskusy do porzdku
i przystpmy do rozstrzygnicia tego pytania, czy ma by inny

Prezes wybrany, lub nie?«

JW. Szaniecki : ».)estem przekonania, e gdy kto nie ma
wiary w zbawienie Ojczyzny, kiedy kto rozpacza o jej losie,

kto skada swój urzd, nietylko przymusza go. aby przy nim

pozosta, nie mona, ale wdziczno mu si za to naley, e
w podobnych okolicznociach schodzi z pola swojego, i wybra
innego«.

JW. Wiszniewski: »Jeelibymy uznali, e Krukowiecki

przesta by Prezesem Rzdu Narodowego, proponuj, aby

wprzód zawiadomi o tern Naczelnego Wodza, anieli Kruko-

wieckiego «.

JW. Biernacki: »Dziel zdanie JW. Szanieckiego, e w tak

krytycznem pooeniu, w jakiem dzi jestemy, nie mona ni-

kogo przymusza do penienia obowizków, kiedy si od nich

usuwa: wypada zatem przyj jego dymisy i do wyboru no-

wego Prezesa przystpi; wypada o tern zawiadomi Naczel-

nego Wodza, e Prezes Rzdu zoy do Izb swoj dymisy
i e Sejm do wyboru nowego przystpia

JW. Wojewoda f^akwaski: »Zdaje si, i skoro Prezes Rzdu
przysa dymisy swoj i takow cofn, znamy go z tej strony;

moe to by tylko popd momentalny; wypada zatem wstrzy-

ma si z przystpieniem do nowego wyboru«.

JW. Kasztelan Walchnowski: »W tym momencie wybiera

nowego Prezesa jest, mojem zdaniem, bardzo niebezpieczn rze-

cz. Zachodzi kwestya, czy ten. którego wybierzemy, przyjmie

urzd Prezesa, lub nie? Nie mamy Naczelnego Wodza, tylko

jego Zastpc; czemu nie mamy zostawi Krukowieckiego przy

urzdzie Prezesa tern bardziej, kiedy teraz do niego przysany

jest parlamentarz w celu zawarcia jakich negocyacyi; dlaczegó

pozbawia si mamy tej sposobnoci, aby w tym momencie

Krukowiecki korzystnie dla kraju nie dziaa ?«

Libiszewski : »Wszelkich czynnoci lad w aktach zo-
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sta powinien. Krukowiecki przysa dymisy swoj i t
cofn. Pytam si, jaki lad zostanie, na jakim fundamencie

nowego Prezesa obiera bdziemy, kiedy dymisyi Krukowie-

ckiego nie mamy«.

JW. Marszaek : »Ju wyej wtpliwo t wyjaniem, e
jeeliby Izby uznay za potrzebne zmieni Prezesa Rzdu, mo-

gyby to zrobi; dymisyi jego nie potrzebujemy«.

JW. Kasztelan Wgrzecki: » Krukowiecki nie by przynaglony

do tej funkcyi; nie bya mu narzucon; sam si jej podj;
sam si o gosy stara; sam teraz podzikowa. Pytam si,

czyli kto moe opuci tak wane obowizki bez zezwolenia

tego, przez kogo mu powierzone byy? Nie trzeba si pyta
jego, czy chce nadal je zatrzyma, lub nie, ale tu trzeba si
pyta tego, kto mu je powierzy, czy pozwala na to, aby je

zoy. Z tych powodów nie moemy przyj jego dymisyi«.

JW. Starzyski: »Nie mona Krukowieckiego obwinia
r

jakoby nie by czynny«.

— Gosy: »Nikt go tu o to nie obwinia!« —
»...Jako dobry Polak cay jest przejty ogóln spraw

nasz, i my mamy zmienia Prezesa w tym czasie, kiedy

Naczelnego Wodza nie mamy, nieprzyjaciel szturmuje War-

szaw, a do Krukowieckiego parlamentarzy przysya!«

W tej eh wili przyby do sali obrad J W. jenera
Prdzyski, którego JW. Marszaek wysuchawszy, uczyni

Izbom zapytanie nastpujce: »Kto jest zdania, abym objawi

publicznie Izbom komunikowane mi przez JW. jeneraa Pr-
dzyskiego okolicznoci, t. j. abym powtórzy to, co mi J\Y.

jenera Prdzyski o pooeniu miasta i wojska nieprzyjaciel-

skiego doniós, powsta raczy«.

— Gosy: »W chwili, kiedy nieprzyjaciel ju atakuje sto-

lic, nie powinno by adnej tajemnicy !« —
»Ja jednak, nie chcc mie na sumieniu mojem pod tym

wzgldem odpowiedzialnoci, i ze wieci powtarzam, odwo-

uj si do decyzyi Izba.

— Prawie wszyscy powstali. —
»Jenera Prdzyski mówi, i objecha sam dwa razy linie

wojska rosyjskiego, i obliczy do szedziesit tysicy onierza
w postawie dobrej i przygotowanego z drabinami i faszynami

do szturmu, e widzia dwie linie rozcignitej artyleryi. z któ-
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rej kada linia jest w dwójnasób ca nasz artylery prze-

wyszajca, z których gdy ta, która teraz jest w akcyi, zmczy
si, zostanie przez drug lini rezerwow zastpion. JW. Pr-
dzyski, jako znawca sztuki wojowania, zarcza, i, jeeli nie-

przyjaciel zechce na dobre szturm przypuci, niezawodnie za

dwie godziny bdzie panem Warszawy; nadto powiedzia mi,

i przyby z nim jenera Berg, upowaniony przez feldmarszaka

Paszkiewicza do zawarcia ukadów, e mimo to feldmarszaek

nie wstrzyma ataku i przez tego kaza nam owiadczy, e
wstrzyma atak dopiero, gdy go ukad podpisany dojdzie, i e
na to za Parysowem sam oczekiwa bdzie«.

JW. Godebski: »Znajdujemy si w tern samem pooeniu,

jakiego obraz przedstawi nam JW. Worcell na dzisiejszem

rannem posiedzeniu. Wy zdawalicie si zdanie jego podziela.

Zdawaoby mi si, i wypada rozróni ukady krajowe od

ukadów z miastem. Rónica midzy niebezpieczestwem kraju,

a niebezpieczestwem miasta jest bardzo wielka, i Prezes

Rzdu miaby prawo wchodzi w ukady co do drugiego, nie

ma za prawa co do pierwszego, bo Sejm owiadczy, e do

adnych ukadów nie przystpi. Jaki std bdzie skutek? Oto,

i Sejm powinienby upatrzy rodki, aby si z wziciem miasta

nie skoczyo istnienie narodu. Potrzeba zatem, aeby si Sejm

przenosi, bo jeeli zawiso jego miaaby od trwaoci miasta

zalee, to jak miasto upadnie, Sejmby si skoczy de facto.

Pooenia tego rozumie inaczej nie mog. Rónic t pomi-

dzy ukadami z miastem, a ukadami z Narodem oznaczy

koniecznie wypada, bo, jak powiedziaem, do ukadów z mia

stem Gubernator ma prawo, do ukadów z narodem nie ma«.

JW. Kasztelan Niesioowski: »Ja musz zrobi t uwag,
e feldmarszaek Paszkiewicz chce traktowa o wszystko, nie

o sam tylko Warszaw «.

JW. Marszaek: »Paszkiewiczowi nie idzie tutaj o kapitu-

lacy miasta, chce go tylko oszczdzi, bo mówi, e je wemie,
kiedy tylko zechce. Lecz da zakoczy walk z poddaniem

si Warszawy i dlatego obiecuje nam dochowanie traktatu

wiedeskiego i amnesty dla mieszkaców caej Polski, jeeli

Krukowiecki do ukadów przystpi, bo z nim samym chce tylko

ukady zawiera«.

JW. Wielopolski: »Poprzednie uchway Izb sejmowych obej-
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muj przepisy pod wzgldem Prezesa Rzdu Narodowego

i Gubernatora; nie rozumiem, aeby teraz potrzebowa Prezes

lub Gubernator jakiegokolwiek od nas pod tym wzgldem upo-

wanienia; niechaj oni sami osdz i dziaaj podug sumienia.

Poniewa ukady dotyczy si maj tylko samej Warszawy,

nam nie wypada, jak tylko zalimitowa si«.

JW. Marszaek: »Nie moemy si zalimitowa, bobymy
uszczerbek sprawie narodu przynieli. Gdzie si potem zbie-

rzemy, skoro nieprzyjaciel cay kraj zaleje ?«

— Gosy: »JW. Marszaek wskae miejsce, gdzie si ze-

bra mamy !« —
»Nie chc bra tej odpowiedzialnoci na siebie, bo wi-

dz cae niepodobiestwo zebrania si w jakiemkolwiekbd
miejscu«.

JW. Starzyski: »Nie wemiesz, JW. Marszaku, bo ju
raz wzi na swoj odpowiedzialno spraw cae- go narodu. Tu
idzie o tysice ludzi, o zbawienie miasta dla nas najzbawien-

niejszego«.

JW. Marszaek: »Niech Izby zadecyduj miejsce, gdzie si
zebra mamy«.

Kilka gosów: »W Krakowie!«

JW. Godebski: »Tymczasem moemy si zebra na Pradze«.

JW. widzski: »Owiadczam, i Prezes Rzdu wyda roz-

kaz, aeby Gubernator adnego Senatora ani Posa za rogatki

nie wypuszcza«.

JW. Marszaek : »Prezes Rzdu zrobi to moe przez ostro-

no dlatego, e Sejm nie jest za limitowany «.

JW. widziski: » Wida, i Prezes Rzdu dawno mia na

celu ukady, bo poprzednio nawet, kiedy który z Senatorów

lub Posów chcia jecha do armii, robiono -mu trudnoci pod

pozorem, e chce jeeba do obozu Ramorino zakada sejmiki«.

iW. ^iemojowski: »Objaw;em ju jeszcze zrana, e limita

jest to samo, co rozwizanie si Sejmu, e jest to kopa grób

Ojczynie. Jak rano owiadczyem, tak i teraz powtarzam:

limita nie uratujemy Ojczyzny; powiedzmy sobie prawd, e
chcemy raczej osoby nasze ratowa. Jeeli kiedy, to teraz po-

gorszy si stan rzeczy. Boiej, i powtórne wiadomoci woj-

skowe znowu nas zatrwaaj, gdy tymczasem syszelimy od

oficerów niszych, i na linii bojowej pozycya nasza jest jak
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najlepsza. Jak pierwsze, tak drugie wiadomoci nie powinny

mie wpywu na nasze obrady. Nie sucham ani jednych, ani

drugich. Owiadczy naley Prezesowi Rzdu. abv Wódz Na-

czelny dziaa, bo do niego armistitium naley«.

JW. Godebski: »Kilkakrotnie syszaem tutaj zarzuty, jako-

bymy przez 1 sinit Sejmu nie ratowali Ojczyzny, ale tyiko

nasze osoby. Gdyby nami to tylko powodowao, nie byoby nic

korzystniejszego, jak przystpi do ukadów. Paszkiewicz nie-

tylko ask swoj do miasta rozciga, ale jenera Prdzyski
owiadczy, eby to móg jeszcze i dla nas wyrobi. Jeeliby

dzi stolica upada, nie mielibymy prawa do tego uaskawienia;

kto zatem radzi o przedueniu Sejmu, radzi o przedueniu
naszej egzystencyicc.

(Gosy): wprosimy o wotowanie!«

Kilka innych gosów: »Ale o imienne !«

JW. Marszaek: »Przychylajc si prawie do ogólnego y-
czenia Izb, zapraszam na asesorów JJWW. Konstantego
Jezierskiego i Gawroskiego. Kwestya jest nastpu-

jca : Kto jest z a odroczeniem Sejmu — a ff i rm a t i v e,

kto przeciwko odroczeniu — n e g a t i v e «

.

Kilka gosów: »Czas jest drogi, kwesty t moemy
przez powstanie rozstrzygn«.

iW. Ilarszaek: »A zatem kto jest zdania, aby Sejm
odroczy, powsta r a c z y «

.

Mniejszo powstaa.
Kilka gosów: »Prosimy o imienne wotowanie!«

JW. Szanieck: »I owszem, prosimy JW. Marszaka o imienne

wotowanie; kopiemy grób Ojczynie, niech lad w aktach zo-

stanie «.

JW. Wojewoda Ostrowski: »Mnie si zdaje, i nie id/.ie tu

kwestya o to, czy si Sejm ma limitowa, czy odroczy, cz li

rozsypa si de facto materyalnie, ale czy Prezes Rzdu po

dorczeniu nam dymisyi swojej ma prawo wchodzi z feldmar-

szakiem Paszkiewiczem w ukady, lub nie«.

JW. Marszaek: »A zatem kto jest zdania, e Prezes Rzdu
zostaje przy atrybucyach swoich, dopóki odwoany nie bdzie,

powsta raczy«.

— Prawie wszyscy powstali. —
» A zatem w nios k, e Prezes Rzdu zostaje pr?y
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atrybucyach swoich, dopóki odwoany nie bdzie,
prawie jednomylnoci Izb przyjty zostaa.

W tej chwili przyby adjutant Prezesa Rzdu, którego

wysuchawszy JW. Marszaek, oznajmi Izbom: i jenera Berg

czeka na decyzy Izb, bo Prezes Rzdu stosownie do atrybu-

cyi swoich nie ma prawa zawierania ukadów, bo te do Izb

nale.
JW. Woowski: » Wchodzc w ducha prawa, gdy art. 4- ty

uchway nowej, form rzdu zmieniajcej pod d. 17 sierpnia

stanowi tylko, i Izby pozostaj przy atrybucyach zawierania

traktatów, jakie im przed t uchwa suyy, t. j. przy takim

udziale w traktatach, jaki mia byy Rzd Narodowy, w myl
art. 9-go uchway pod dniem 29 stycznia r. b., e Rzd mocen

by ukady zawiera, ale te dopiero wtenczas byy obowizu-

jcymi, kiedyby przez Sejm ratyfikowane zostay, ten wic sam

stosunek midzy Rzdem a Sejmem i po uchwale pod dniem

17 sierpnia r. b. pozosta, co tern bardziej utwierdza art. 3- ci

uchway sejmowej z d. 17 sierpnia r. b. wyranie oprócz da-

wniejszych atrybucyi Rzdu (adnej nie wyczajc), nadajcy

jeszcze now: mianowania Naczelnego Wodza: z tych wszyst-

kich przyczyn i naturalnego zwizku uchwa z 29 stycznia

i 17 sierpnia r. b. jestem tego zdania, i nie ulega wtpliwoci,

i Prezesowi Rzdu suy prawo wchodzenia w ukady, któ-

rych jednake ratyfikacya przy Izbach pozostaa i do nich naley«.

JW. Marszaek: »Racz Izby rozstrzygn nastpujce py-

tanie : Kto jest zdania, e Prezes Rzdu Narodowego
ma prawo wchodzenia w ukady z feldmarszakiem
Paszkiewiczem, a to na zasadzie uchwa sejmo-
wych przez J W. Woowskiego przywiedzionych,
powsta raczy «

.

— Wikszo powstaa.
»A zatem stosownie do tej decyzyi Izb wraz z J W.

P rezydujcym w Senacie przelemy natychmiast,
dan odpowied Prezesowi Rzdu Narodowego 1

).

Tymczasem sesya solwuje si do nieograniczonego czasu«.

Tur.

l
) Upowanienie to brzmi wedug kopii w allegatach, jak na-

stpuje:



577

Posiedzenie Izb poczonych wZakroczymie
z d. 11 wrzenia 1831 roku.

Po zebraniu si Czonków obu Izb sejmowych w kociele

XX. 00. Kapucynów w Zakroczymie, JW. Zwierkowski odczyta

list obecnoci. Obecnymi byli (622):

ZWojewództwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor
lski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JW. Jan Olrych Szaniecki.

ZWojewództwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Libiszewski. Roman Sotyk. Konstanty widziski.

Z Województwa Kalis kiego. Posowie: JJWW. Teofil Mo-
rawski. Marcin Radoski. Floryan Suchecki. Kantorbery Tymowski. Wad.
hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Antoni Rembowski. Józef Ziemicki. Ksawery
Biedrzycki.

ZWojewództwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst Mo-
rozewicz. Józef wirski.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Maryan Cis-

sowski. Wincenty Chemicki. Stan. Barzykowski.

Deputowani: JW. Ignacy Dembowski.
Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. An-

toni Plichta, Fra. Dbrowski. Adam uszczewski. Fra. Trzciski. Eugeni
Subicki. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Dominik Krysiski. Walenty Zwierkowski.

Fra. Woowski. Augustyn Morzkowski. Wojciech Chodecki.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JW. Joachim
Lelewel.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki.

Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JW. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JW. Ksawery
Godebski.

»Prezydujcy w Senacie i Marszaek Izby Poselskiej.

Na zapytanie JW. Prezesa Rzdu Narodowego, jak si ma rozumie
art. 4 Uchway sejmowej z d. 17 sierpnia r. b., maj honor owiadczy, i
Prezes Rzdu Narodowego, stosownie do uchwa poprzednich w zwizku
z uchwa wspomnion, ma prawo wej w ukady dce do ukoczenia
walki. W Warszawie d. 7 wrzenia 1831 r. Marszaek Izby Poselskiej

(pod.) Wadysaw hr. Ostrowski. Prezydujcy w Senacie (pod.) M. X. Ra-
dziwi.

Zgodno z oryginaem Dyrektor Kancelaryi Sejmowej Tur«. [P. W.].

Dyaryusz T. VI. 37
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Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Amancyusz Zarczyski. Aleksander Bernatowicz. Henryk

Nakwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Win-

centy hr. Tyszkiewicz. Józef Tomaszewski. Jakób Malinowski. [Józef] Boh-

dan Zaleski.

Z Województwa Grodzieskiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Wielopolski. Karol Niemcewicz. Józef Kaszy c. Eugeniusz Breza.

Z Woj ewództwa Wileskiego. Posowie: JJWW. Antoni Prze-

ciszewski. Adam Koysko. Cezary Plater. Józef Zienkowicz. Ludwik Pietkie-

wicz. Ludwik Zambrzycki.

Z Województwa Miskiego. Posowie: JJWW. Waleryan

Pietkiewicz. Wad. Plater. Antoni Huszniewicz.

Lista obecnych Senatorów (8):

Wojewodowie: JJWW\ Wodziski Maciej Prezydujcy w Senacie.

Ostrowski hr. Antoni.

Kasztelanowie: JJWW. Potocki hr. Micha. Rembieliski Wi-
ktor. Olizar hr. Narcyz. Ostrowski hr. Wojciech. empicki Ludwik. Niesio-

owski hr. Ksawery.

JW. Marszaek: »Zdaje mi si, i niema potrzeby przed-

stawiania wam tutaj szczegóowo, dostojni mowie, tych wy-

padków, które skoniy Reprezentacy Narodow do przeniesienia

obrad swoich do Zakroczymia. Bylicie wszyscy wiadkami,

a wielu z was byo uczestnikami tych zdarze; bylicie wiad-

kami niezrównanej walecznoci wojska naszego i wszelkiej

usilnoci, aeby ocali dawn Polski stolic. Lecz ta stolica nie

jest ca Polsk. Jakkolwiek bolesno jest dla nas, e j wi-

dzimy w rkach nieprzyjaciela, na posiadaniu jej przecie nie

zawiso dopicie celów naszych, tych wzniosych celów, które

Sejm przedsiwzi dopi bd-co-bd. Gdziekolwiek si Sejm

przeniesie, wierny pozostanie zasadom tym, jakie objawi i przez

które zapewni cao i niepodlego i byt samoistny Narodu

polskiego. Zdanie sprawy przez Ministra spraw zagranicznych

przedstawi wam to, co si na drodze ukadów tymczasowej

konwencyi stao«.

JW. Wielopolski: »Ze wzgldu na to, i gówniejsze dysku-

sye sprawy publicznej dotyczce polega bd na operacyach

wojskowych, jestem zdania, aebymy si zamienili w wydzia
tajny«.

IW. Marszaek: »Prawo chce, aby wniosek zamienienia si
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Izb w wydzia tajny by przez dziesit cz Czonków Izb

poparty«.

JW. Minister spraw zagranicznych (Teodor Morawski); »Po-

niewa ja teraz mam zabra gos, a w nim nie masz nic ta-

kiego, coby wymagao potrzeby zamienienia si w wydzia tajny,

przeto, jeeli si Izby zgodz, mogyby si z decyzy swoj co

do wniosku JW. Wielopolskiego wstrzyma a do wysuchania
raportu, który mam odczyta«.

— Gosy: »Zgoda! zgoda!« —
»Od zblienia si wojsk moskiewskich pod mury War-

szawy postrzega ju mona byo z ich strony mocn ch
ukadów. Dowodzio tego kilkakrotne wysyanie parlamentarzy

pod rozmaitymi pozorami. Nakoniec wyjedna sobie nieprzyja-

ciel rozmow jeneraa Dannenberga z jeneraem Prdzyskim.
Wiadomo, i proponowa nam wówczas poddanie Warszawy,
zajcie umówi si majcej okolicy przez wojska nasze i wy-

sanie do Petersburga deputacyi, która nam wyjedna miaa
restauracy Królestwa Polskiego w granicach Prosny i Buga,

niemniej amnesty dla mieszkaców tego Królestwa, a moe
tak amnesty i dia braci naszych litewsko-ruskich. Omdzie-
sit tysicy stao jeszcze pod broni rycerzy naszych i troiste

okopy osaniay mury Warszawy: tylu si nie byoby potrzeba,

aby przez samo uczucie honoru Naród polski nie odrzuci wa-

runków bardziej do prostego poddania si na dyskrecy nie-

przyjaciela podobnych, gdy zwaszcza aden ukad pimienny
nie dawa im rkojmi. Dobrze poradzony Prezes ówczesny

Rzdu Narodowego odpowiedzia d. 5-go b. m. z godnoci
przyzwoit naczelnikowi wielkiego ludu. Bez wyranego odrzu-

cania ukadów, gdyby takowe honorowi narodowemu odpo-

wiaday, owiadczy, i manifestem i uchwaami Sejmu zwi-
zan jest wadza jego. »Polacy, rzek w kocu, podnieli or
za niepodlego w dawnych granicach midzy Rosy i Polsk;

o tyle wic tylko Rzdowi Narodowemu w ukady wchodzi
jest wolno, o ile Cesarz Rosyi bdzie si chcia skoni do y-
cze Narodu polskiego«. Nastpi atak 6-go wrzenia. Po kilku-

nastu godzinach morderczego ognia szturmem wzit zostaa

przez nieprzyjaciela reduta wolska i trzy inne baterye pier-

wszej linii okopów. Ju od poranku tego dnia pamitnego
jenera Krukowiecki, przestraszajc Rad Ministrów wystawia-

37*
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niem w najnieprzyjaniejszem wietle ducha wojska narodo-

wego, usiowa wczenie przysposobi j do poddania stolicy.

Za oficerami sztabu swojego, z takiemi zleceniami wysyanymi,

przyby sam wkrótce. Naprzód Rad Ministrów, a potem Ko-

misye sejmowe przedsibra zatrwoy ogromem niebezpie-

czestwa. W przekonaniu jego Warszawa uchroni si nie

moga, aby szturmem, po krótkim ataku ze strony Woli, nie

bya wzit. Tymi sposobami spodziewa si otrzyma wyrane
upowanienie do zawarcia ukadów, jakieby mu si podpisa

podobao. Znalazszy w Radzie Ministrów gosy, co si z go-

dnoci ujy za uczuciami honoru i mstwa onierza naro-

dowego, uda si do Komisyi sejmowych, które wszake to

tylko mu przyznay, co z prawa zaprzeczanem by nie mogo,
a mianowicie, i jako Prezesowi Rzdu suy mu wadza za-

wierania tymczasowych ukadów, których ostateczne zatwier-

dzenie do Sejmu naley. Godnem jest tu wspomnienia, e
w czasie obrad Komisyi, zapewne ze zlecenia jego, Gubernator

Chrzanowski chcia je przerazi bezzasadnem doniesieniem,

jakoby trzy bomby ju do miasta wpuszczone zostay. Ledwo
rozeszy si Komisye, gdy Krukowiecki powierzy jeneraowi

Prdzyskiemu list do marszaka Paszkiewicza, który nazajutrz

o 3 zrana mia by dorczonym, a którego tre bya nast-

pujca:

»Znowu si krew laa, znów pado tysice ofiar... Prezes

Rzdu Narodowego polskiego ma wic sobie za powinno
zapyta si wodza wojsk cesarskich, jakie s warunki z jego

strony do ukadów, aby móg osdzi, czyli si zgadzaj z inte-

resami i honorem Narodu polskiego«.

Przyby przed rankiem dnia nastpnego (7 wrzenia) je-

nera Dannenberg, zapraszajc Krukowieckiego do obozu nie-

przyjacielskiego. Ju wtenczas, o czem póniej dopiero dowie-

dziano si, jenera Prdzyski przyrzek by w imieniu Kruko-

wieckiego list zupenej submisyi dla Cesarza. Czy do tego czynu

mia rzeczywiste od ostatniego upowanienie, rzecz ta w sporze

midzy obydwoma zostaje. Nim za Rada Ministrów zebraa

si, ju Krukowiecki postanowi wyjecha do feldmarszaka,

stosownie do ycze jego. Nie czeka tego wypadku Wiceprezes

Rzdu, aby zoy swoje obowizki; dopenili równie tej po-

winnoci honoru i sumienia (Ministrowie). O godzinie 10 zrana
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zebray si Izby sejmowe; okoo poudnia przyby do nich jako

komisarz rzdowy jenera Prdzyski. W mianej do Izb prze-

mowie wystawi im w najsmutniejszym widoku pooenie na-

sze. Dwie godziny wystarczay podug* niego do niechybnego

wzicia szturmem Warszawy, a wtenczas, mówi, zniknie na-

dzieja ochronienia miasta i jego mieszkaców, zniknie ognisko

patryotyzmu, skad przyszych losów Ojczyzny, zniknie podo-

biestwo otrzymania najmniej korzystnych dla kraju warunków.

Jeeli za przed godzin pierwsz z poudnia zezwol Izby na

ukady, spodziewa si maj ocalenia miasta, przywrócenia

Królestwa przedrewolucyjnego i zupenej amnestyi, która nawet

do braci naszych iitewsko-ruskich moe bdzie rozcignion.

Wród wrzawy szturmu, który si rzeczywicie o godzinie

pierwszej rozpocz, obradowany Izby; groce niebezpiecze-

stwo nie zachwiao w nich wiernoci wykonanej przysidze,

ani huk dzia nie zaguszy jednogonego prawie okrzyku:

»Raczej umrze ni honor narodowy skazi !« Daremnie okoo
pitej wieczorem przyby z nowemi namowami do Izb Pr-
dzyski, jenera polski, ten, co oczernia mstwo onierza naro-

dowego, nie zachca go przykadem swoim do boju w naj-

straszniejszej chwili niebezpieczestwa dla Ojczyzny, tylko

bawi si objazdem szeregów nieprzyjacielskich z jen. Bergiem

i grozi przyszed potem Reprezentantom Narodu 60-ciu tysi-

cami piechoty rosyjskiej do szturmu uszykowanej i dwoma
liniami gotowej artyleryi, z których kada liczniejsz od wszyst-

kiej naszej by miaa. »W krzesach sejmowych czeka bd Re-

prezentanci wypadków szturmu« — taka bya odpowied Sejmu
polskiego. Tymczasem Krukowiecki, chocia zatrzyma by przy

sobie rzeczywiste dowództwo wojska, którego cie tylko zasu-

onemu Maachowskiemu zostawi, zamiast kierowania obrotami

wojskowymi przed ogniem nieprzyjacielskim, oczekiwa spokoj-

nie wród murów miasta upragnionej przez siebie chwili uka-
dów. Przysya on Sejmowi i cofa dymisy swoj; zdradzi

nawet zamiar uwizienia Reprezentantów, co nadziejom jego

na przeszkodzie stali, gdy nakoniec okoo godziny 10 wieczor-

nej Izby w maym komplecie poczone odjy mu prezesostwo

i takowe w godniejsze rce zoyy *). Przed pónoc obj

*) Z trzeciego (nocnego) posiedzenia Izb poczonych z d. 7 wrzenia
1831, odbytego w paacu rzdowym, nie mamy protokóu. Zarówno We-
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wadz Rzd nowy. Jeszcze trwa bój zacity, podsycany nie-

powcignionym zapaem rycerstwa naszego; jeszcze pono
miasto okropnym pomieniem, ale ju z niektórych punktów

cofanie si na Prag od kilku godzin trwao: biada wspomnie,
i wiele oddziaów opuszczao waciwe stanowisko bez wie-

dzy Naczelnego Wodza na prosty rozkaz Prezesa, który wten-

czas dopiero i w takim celu przypomnia sobie o uzurpowanem
przez siebie dowrództwie. Wkrótce przyby na sal posiedze

rzdowych jen. Prdzyski i odkry istotny stan rzeczy. We-
dug zeznania do protokóu przez tego jeneraa podanego,

Krukowiecki napisa by list submisyjny do Cesarza i takowy
marszakowi Paszkiewiczowi zoy; tymczasowo za zapara-

fowane zostay przez obiedwie strony warunki, moc których

Warszawa opuszczon by miaa przez wojska polskie i któ-

rymi obowizywa si Krukowiecki zaj Województwo Pockie

i om. Nazajutrz d. 8 wrzenia wojska rosyjskie miay prawo
stosownie do tyche warunków obj Warszaw, a za to za-

rczy marszaek w imieniu Cesarza zupen amnesty za

wszystkie wypadki od nocy 29 listopada poczwszy. W tej

samej chwili dowiedzia si Prezes Rzdu, i z Prdzyskim

yk (Powstanie Król. Polskiego str. 197), jak i Barzykowski (Historya pow-
stania listopadowego V. 304), wyraaj wtpliwoci co do legalnoci tego

posiedzenia odbytego pod przewodnictwem Wojewody Ostrowskiego i Wad.
Ostrowskiego, Marszaka Izby Poselskiej. W allegatach dochowaa si je-

dynie kopia uchway, odwoujcej Krukowieckiego, a mianujcej Bon. Nie-

mojowskiego Prezesem Rzdu Narodowego. Brzmi ona jak nastpuje:

»Izba Senatorska i Izba Poselska, zwaajc potrzeb zmiany Prezesa

Rzdu Narodowego, postanowiy i stanowi() co nastpuje:

Art. 1. Jenera hr. Jan Krukowiecki odwoany zostaje z Prezesostwa

Rzdu Narodowego.

Art. 2. Pose Wartski JW. Bonawentura Niemojowski powoany
jest do niezwocznego objcia dostojnoci Prezesa Rzdu Narodowego Kró-

estwa Polskiego.

Art. 3. Uwiadomienie interesowanych i wykonanie niniejszej uchway
Prezydujcemu w Senacie i Marszakowi Izby Poselskiej niniejszem po-

leca si.

Dziao si w Warszawie na posiedzeniu Izb Poczonych zebranych

dnia 7 wrzenia 1831 r.

Marszaek Izby Poselskiej Wadysaw hr. Ostrowski. Prezydu-

jcy w Senacie Antoni Ostrowski Sen. Wojewoda. — Za Sekretarza

Izby Poselskiej W. Ohemicki. Za Sekretarza Senatu empicki Sen.

Kaszt.« [P. W.].
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przyjecha z obozu nieprzyjacielskiego jenera Berg- w ceiu

ostatecznego podpisania ukadów. Trudne byo pooenie Rzdu
Narodowego. Z jednej strony: rozpoczte cofanie si wojska

i opuszczona w wielu punktach obrona miasta okazyway mu
niebezpieczestwo stawienia skutecznego odporu przeciw sztur-

mowi, który w par godzin móg by ponowiony; z drugiej,

widzia przedstawione sobie do przyjcia warunki z honorem

Narodu niezgodne. W tej wtpliwej sytuacyi odebra owiad-
czenie od jeneraa Berg, i z samym tylko Krukowieckim chce

mie do czynienia. Ostatni ju by wyjecha za Prag do Go-

dzina; posano wic po niego, a tymczasem ewakuacya mia-

sta postpowaa. Gdy czas znaczny upywa przed odkryciem

schronienia Krukowieckiego, Zastpca Naczelnego Wodza mnie-

ma si by w koniecznoci podpisania listu do feldmarszaka

Paszkiewicza, w skutku którego, aby ocali Warszaw, przy-

rzek mu opuci niezwocznie to miasto równie, jak Prag,
i oboje wraz z mostem nieprzyjacielowi odda; zastrzeg sobie

wszelako wolne wywiezienie wszystkich zapasów wojskowych,

niemniej 48-godzinn wolno opuszczania Warszawy i Fragi

dla wszystkich osób, któreby sobie tego yczyy.
Dnia 8 wrzenia o pó do dwunastej nastpia na Pradze

nowa rozmowa Zastpcy Naczelnego Wodza z jeneraami nie-

przyjacielskimi Neihardtem i Bergiem. Chodzio w niej o osta-

teczne ukady pokoju. Jenera Maachowski owiadczy traktu-

jcym, i adnego upowanienia w tym celu od waciwej
zwierzchnoci nie odebra, a pokazany mu w kopii list submi-

syjny, przez jen. Krukowieckiego podpisany, osdzi otwarcie

w obliczu tyche traktujcych za niezgodny z uczuciami ho-

noru narodowego; zgodzi si przeto z nimi, aby nazajutrz,

t. j. d. 9 wrzenia przysali mu warunki, jakie sobie poda y-
cz, on za nie omieszka takowych Rzdowi Narodowemu
przedstawi. Tymczasem za na list przez siebie do feldmar-

szaka Paszkiewicza pisany, otrzyma od niego równie listowne

pod dat 9 b. m. zapewnienie, i jenera Ramorino adnej

przeszkody w poczeniu si korpusu swojego z gówn armi
nie dowiadczy. W tym celu, jak zarczy marszaek, jenera

owi Doc(h)torów i Pillar otrzymali ju rozkaz cofnienia si za

szace ostrockie na lini rzeki Narwi. Godzi si tu wspomnie,
i ostatnim umowom na Pradze obecnym by jen. Prdzyski
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w charakterze, jak sam doda, wiadka neutralnego, t bowiem
niegodn obra sobie sytuacy wskutku szczególnych zobowi-

za, jakie, jak si zdaje, z nieprzyjacielem osobicie zawar.

Taki by cig wypadków politycznych, które uprzedziy postp
wojsk naszych do Modlina, gdzie d. 9 b. m. gówna kwatera,

a dniem pierw Rzd Narodowy si przeniós, opuciwszy po

godzinie 3 rannej d. 8 wrzenia Warszaw, a w poudnie dnia

tego Prag. Tyle jeszcze pozostaje do dodania, e ju po pier-

wszej rozmowie, któr mia jen. Prdzyski z Dannenbergiem,

a której obecnych byo dwóch wyszych oficerów, jeden z nich,

a mianowicie podpukownik Wysocki, gdy mu czytane byo
zdanie sprawy Prdzyskiego, doda do protokóu, e tene
jenera rozmawia pieszo godzin z jen. Dannenbergiem oso-

bno i bez wiadectwa przydanych mu towarzyszów. Kruko-

wiecki za na rozmowie, do której mu towarzyszy dnia tego
jen. Prdzyski, a któr prowadzi w obozie pod Wol z W. Ks.

Michaem, feldmarszakiem Paszkiewiczem, tudzie jeneraami

Toll i Berg, odebra mia od nich zapewnienie, e do Królestwa

przedrewolucyjnego Rosya gotowa jest doczy te ziemie, które

w r. 1807 od niego oderwane zostay. Dla czego t okoliczno
zatai? Dlaczego Krukowiecki przed zoeniem urzdu owiad-

czy wbrew prawdzie JW. Marszakowi Izby Poselskiej, i
prost i bezwarunkow submisy podpisa, gdy, jak dzi twier-

dzi, mia sobie zapewnione korzystniejsze warunki co do samej

nawet kapitulacyi Warszawy? Czemu w chwilach tak wanych dla

obrony miasta Warszaw)', gubernatorstwo tej stolicy zostawia

w rku jeneraa Chrzanowskiego, którego nieufno sprawie

naszej znajom mu bya? Czemu zatamowa uzbrojenie stray

bezpieczestwa, której komendanta Zaliwskiego z miasta War-
szawy odkomenderowa, i tym sposobem powstanie mieszka-
ców zneutralizowa? Czemu, mimo spodziewanego ataku, nie

wyda natychmiast rozkazów jeneraowi Ramorino, aby na

odsiecz zagroonej stolicy przyby? Czemu, mimo niedostatku

wojska na waach, ogooci je, pod pozorem zachowania spo-

kojnoci w stolicy, z oddziau piechoty i jazdy w cigu trwaj-

cego boju? Te wszystkie szczegóy niezadugo wywiec si
zapewne.

Tymczasem wy, prawodawcy i Reprezentanci Narodu, ju
na zasadzie raportu niniejszego powzi moecie zdanie o wy-
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padkach i ludzich, którzy na nie wpywali. Historya czeka na

sdy wasze, potomno je potwierdzi. Od pobytu Rzdu Naro-

dowego w Modlinie nowe zaszy okolicznoci. Jen. Berg

w imieniu marszaka Paszkiewicza przyby do Nowego-
Dworu, aby traktowa ostatecznie o pokój. Gdy za owiad-

czy, ze ma tylko upowanienie ukada si z jen. Maachowskim,
którego miejsce nowy Wódz Naczelny obj, nastpia wic
z strony tego Wodza korespondencya do feldmarszaka, któr

mam honor dostojnym Izbom przeoy.
»\V odpowiedzi na przeoenie, uczynione przez .IW. jen,

Berg z orszaku J. C. Moci, podpisany ma honor przedwst-

pnie zawiadomi go, e po udzielonej w dniu (27 sierpnia)

9 wrzenia r. b. jeneraowi Maachowskiemu dymisyi, on, jen.

Rybiski Maciej, z wolnego wyboru wojska przez Rzd Naro-

dowy zatwierdzonego, obj dowództwo naczelne armii. Co do

treci pisma urzdowego przesanego podpisanemu przez jen.

de Berg, podpisany ma honor zwróci uwag jego, e zadane

wykonanie szczegóów nie moe by jak skutkiem ostatecznego

ukadu, zamierzajcego pacyfikacy obudwu narodów tern bar-

dziej, e tylko na mocy rezultatu tyche mogyby obiedwie

strony postanowi wzgldem dalszych porusze armii, któr

podpisany ma zaszczyt dowodzi. Go do gównego pytania,

t. j. pacyfikacyi, Wódz Naczelny, wyrozumiawszy zdanie Pre-

zesa Rzdu Narodowego, JW. Bonawentury Niemojowskiego,

owiadcza, i obadwa zarówno gotowi podzieli yczenia

J. C. Moci wzgldem zawieszenia broni dla rozpoczcia nego-

cyacyi o pacyfikacy obu narodów. W tym celu mogliby bez-

zwocznie mianowani od stron obudwóch penomocnicy zjecha

si w Górze nad Narwi. Naczelny Wódz oczekuje odpowiedzi

do d. 12 b. m. o godzinie 10 rannej. Nowydwór 10 wrzenia
1831 r. Naczelny Wódz wojska polskiego (podp.) Rybiski.

Za zgodno kopii 11 wrzenia 1831 r. jen. bryg. Le-

wiskie
Dnia jutrzejszego o godzinie 10 rannej upywa umó-

wiony termin i o tern, co po nim nastpi, nie omieszkamy
w swoim czasie owieci narodu; tu tylko to dodamy, e jak-

kolwiek trudnemi oka si okolicznoci, nigdy Rzd Naro-

dowy nie zapomni, co dobru, co honorowi ludu polskiego jest

winien«.
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JW. Godebski : »Gosy JJWW. Marszaka i Ministra spraw

zagranicznych przedstawiy publicznie postpowanie Izb od

czasu opuszczenia stolicy. W raporcie, przez JW. Ministra sprawr

zagranicznych zoonym, znalelimy szczery obraz wypad kówr

szturmu i opuszczenia stolicy: przecie, jak w jednym tak i dru-

gim opuszczony jest wypadek dowodzcy, jak dalece Polacy

w sprawie ogólnej wszystko powici s gotowi. Pose (dzi-

nieski, Aiexander) opaciski walczc jako ochotnik przy

rogatkach w Warszawie, zosta miertelnie raniony; gos jego

obwinia bdzie ywo obce mocarstwa za obojtno w spra-

wie naszej i pobudzi do sprawiedliwej zemsty wnuków na-

szych. Powie póna potomno, e w najciszych chwilach

Izby powinnoci swojej dopeniy, e nie ustraszyy ich groby
byego Prezesa Rzdu Narodowego, czarn zdrad powodo-

wanego. Cze obywatelstwu Posa Lopaciskiego, cze jego

zasugom !«

JW. Jelowicks : »Do szczegóów objtych w gosach JJWW.
Marszaka, Ministra spraw zagranicznych, tudzie posa Godeb-

skiego dodam jeszcze jeden, który wiadczy o wyranej zdra-

dzie jeneraa Krukowieckiego, który chcia nas zgubi; szcze-

góem tym byo, e odway si naszego Marszaka aresztowa.

Czyn ten naprowadza nas do tej pewnoci o zdradzie jego,

i dzisiaj moemy na niego wyda wyrok«.

JW. Marszaek: » Musz objani gos JW. Jeowickiego. Nie

byem wcale przyaresztowany przez Krukowieckiego, bo do

przyaresztowania potrzeba mie moc fizyczn, potrzeba mie
pomoc wojska. Tak ja, jakote Prezes Rzdu, otoczeni bylimy
wojskowymi i przytomny rozmowie, jak miaem z Kruko-

wieckim, wojskowy Dembiski owiadczy, i Marszakowi sej-

mowemu naley si wiara od Narodu i wojska«.

Kilka gosów: » Niech yje wojsko !« Inne gosy:
»Niech yje Dembiski !« Kilka gosów: » Zawsze zdrajca

Krukowiecki!«

JW. Jeowicki w kontynuacyi: »Nie powiedziaem, aeby
Krukowiecki dopeni by zamiaru swego przyaresztowania

JW. Marszaka, lecz e mia ch dopenienia czynu. aden
nie byby cierpia tego. Zasuy zatem Krukowiecki na mier,
jeeli nie na fizyczn, to na moraln«.

JW. Swidziski : »Jakkolwiek wszyscy bylimy wiadkami
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niegodnych czynów Krukowieckiego, nigdy jednak Sejm po-

sun si nie moe do potpienia winnego bez form. Z tego

zatem powodu czyni wniosek, aeby wszelkie czynnoci Kru-

kowieckiego co do zawarcia przez niego kapitulacyi miasta

Warszawy, jakote list jego do Cesarza pisany, byy przez Sejm

ogoszone za niebye i nas nie obowizujce, a co do osoby

Krukowieckiego, aeby pod sd oddany zostaa.

JW. Chemicki: » Dziel zdanie JJWW. widziskiego i Je-

owickiego, e sam zamiar Krukowieckiego dosy by niegodny.

Nie mówi tutaj o wszelkich czynnociach Krukowieckiego.

bo wylicza te i czas nad nim zabiera byoby ze. Lecz wno-

sz, aeby Krukowiecki zosta oddany pod sd, który czerpa
bdzie wszelkie wiadomoci, do wydania na niego sprawiedli-

wego wyroku posuy mogce. Niechaj nieprzyjaciel przekona

si, e jak umiemy nagradza wszystkich cnotliwych kocha-

jcych Ojczyzn Polaków, tak znowu zdrajców potpiamy «.

JW. Tymowski: »Do gosów syszanych niewiele mi doda
pozostaje. Wszyscy dobrzy Polacy czujemy ca niegodno,
jakiej si kilku nikczemników dopucio. Co do Krukowie-

ckiego, popieram wniosek, aeby nie jako Prezes Rzdu Naro-

dowego, lecz jako zdrajca pod sd by oddany i jako zdrajca

z pod opieki prawa usunity, równie jak inni, którzy si do

tej zdrady przyoyli, a tymi s jeneraowie Prdzyski i Chrza-

nowski «.

JW. Marszaek: »Czyli obradujemy tutaj, czyli tez gdzie-

indziej, zawsze si trzyma musimy przepisów statutu orga-

nicznego. Statut organiczny w art. 158 przepisuje form, jakiej

si trzyma naley przy oddawaniu pod sd Ministrów, Rad-

ców Stanu i innych wyszych urzdników, których Sejm pod

sd oddaje. Nie z przepisu art. 158-go, ale z poprzedzajcego

mona uczyni wniosek, czyli Krukowiecki moe by pod sd
oddany, lub nie, a w drugim tym razie naley przyczy do-

wody, na którychby zaskarenie ugruntowa mona«.
JW. wlrski (Minister spraw wewntrznych): »Gdy wnie-

sione zostay zarzuty przeciwko Krukowieckiemu, a pomidzy
innymi owiadczono, aeby go wyj z pod opieki prawa, po

,
dzieliem zdanie JW. Chemickiego, i Krukowiecki winien

by pod sd oddany, ale nie moe by pod sd oddany

. przez Izby poczone jako ciao prawodawcze, bo ta wadza
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nie mogaby go pod sd oddawa. My reprezentujemy Króla,

a takich wanie urzdników, jakim by Krukowiecki, który

niczem innem by, jak tylko namiestnikiem, móg sam Król

pod sd oddawa. Nie adne artykuy prawa, ale prerogatywy

królewskie, jakie nam su, nadaj nam mono oddania

Krukowieckiego pod sd. Nie wyrzekajmy despotycznie, e
Krukowiecki wyjty jest z pod opieki prawa, ale poddajmy

go pod sd, kiedy despota mógby takich urzdników pod sd
oddawa«.

JW. (Roman) Sotyk: »Gdy ostatni raz miaem zaszczyt pod-

nie gos mój w tej praw wityni, objawiem zdanie moje y

e pozycya nasza w dniu drugim nie bya gorsza, jak dnia

poprzedzajcego. Winienem teraz to usprawiedliwi, aeby nie

powiedziano, e skutek nieszczliwy mogem by sprowadzi

przez moje twierdzenie. Po dniu 6, jako dowódca drugiej ba-

teryi artyleryi, miaem sobie za obowizek przedstawi, aeby
porzdek zaprowadzi, i mówiem, aeby dziaa 24 funtowe na

lini czynn zaprowTadzi. Nadaremnie z tern przedstawieniem

udawaem si do Naczelnego Wodza. Jenera Prdzyski by
pewny, jak owiadczy, e dziaa byy dobrze rozstawione; ja

za byem przekonany, e trzy dziaa 24-funtowe, które w miej-

sce mniejszych zaprowadzi chciaem, byyby wstrzymay nie-

przyjaciela. Jest to dodatek do zarzutu, e ta bro tak le
uyta nie moga dziaa skutecznie. Musz tu jeszcze uczyni
jedno zapytanie Rzdowi, czyli Praga w pierwotnej kapitulacyi

bya objta, czy nie, i czy bya uwaana jako przedmiecie,

czyli te jak osobne miasto ?«

JW. Minister spraw zagranicznych: »Kiedy tak nazwan
kapitulacy Krukowiecki podpisa, nie byem ju naówTczas

Ministrem spraw zagranicznych; nie wiem z pewnoci, co ka-

pitulacya ta zawieraa, bo to adnemu z Ministrów nie byo
wiadome. Giy nowy Prezes rzd obj, byem obecny, jak Pr-
dzyski przyszed i powiedzia, e warunki kapitulacyi ju s
zaparafowane, ale jakie, owiadczy, e mu nie byy wiadome«.

JW. Roman Sotyk: »Owiadczam przeto, i ju wszystko

byo przygotowane do zniszczenia mostu, który by dziaami

obstawiony. Staem z jeneraem Koaczkowskim i pytaem si
Prezesa Rzdu Narodowego, czyli most spalonym zostanie.

Ten odpowiedzia, i mniema, e spalonym by winien, lecz
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o godzinie ósmej zrana Prdzyski nam dopiero powiedzia,

e wskutek konwencyi most ma by nieprzyjacielowi oddany,

co tez uskutecznionem zostao. Musiaem t okoliczno przy-

toczy, aeby zarzuty przeciwko Prdzyskiemu lepiej wywie-
cone zostay «.

JW. Marszaek: »Odpowiadajc na uczynione mi przez JW.
Swirskiego zarzuty, jakoby artykuy ze statutu organicznego

przezemnie przytoczone nie byy dostateczne, musz mu przy-

toczy inne, które moe atwiej do przekonania trafi, a te s
w uchwale sejmowej o atrybucyach Rzdu Narodowego. Art.

4-ty tej uchway tak mówi: ^Sprawowanie wadzy królewskiej

konstytucyjnej powierzonem zostaje Rzdowi Narodowemu Kró-

lestwa polskiego, o ile niniejsze prawo j zakrela; reszta wa-
dzy takowej zostaje przy [obu] Izbachcc. Wic tylko reszta tej

wadzy zostaje przy Izbach. W drugiem miejscu, w art. 7-ym

powiedziano jest: »Wszystkie akta publiczne trybunaów, s-
dów i magistratur jakichbd. po dniu 29 listopada 1830 r.

zasze, wydawane bd w imieniu Rzdu Narodowego«. W trze-

ciem miejscu art. 12 nadaje prawo uaskawienia Rzdowi Na-

rodowemu, który moe darowa lub zmniejszy kar; wycza
si kara za zbrodni stanu, która jedynie przez Sejm uaska-

wion by moe.
A zatem, o ile tylko cokolwiek z wadzy sdowej wypy-

wa moe, to wszystko oddane jest Rzdowi Narodowemu, nie

Izbom «.

JW. Minister sprawiedliwoci (Jan Olrych Szaniecki): »W chwi-

lach stanowczych, w których losy Ojczyzny wa si na szali,

nie widz by przyzwoit rzecz, abymy si sdami zbrodniarzy

zatrudniali. Stao si ju! Trzeba nam teraz myle o trudno-

ciach, w jakich si znajdujemy, o poprawieniu losu Ojczyzny

naszej, a nie o zawikanym sdzie. Nie jest mojem zdaniem,

aeby teraz zatrudnia si tym przedmiotem, ale jeslem za tern,

aeby okoliczno ta zostaa do Komisyów odesan, a tam

i ja bd mia udzia do bliszego rozebrania i przedstawienia

opinii. Izby sejmujce maj daleko waniejsze okolicznoci do

zaatwienia. Sdz, i bdziemy mieli dosy czasu, jak wy-

walczymy nasz niepodlego, ciga wszystkich tych zbro-

dniarzy, którzy shabili imi Polaka. Dzi za zostawmy ich

historyi i wasnym zgryzotom sumienia. Nie odrywajmy chwil



— 590 —

wanych, chwil, które obrómy raczej na obmylenie rodków
pomódz nam mogcych do wywalczenia Ojczyzny naszej«.

JW. Woowski: »W tern, co miaem powiedzie, uprzedzi

mi ju JW. Marszaek. Na czyny Krukowieckiego niema prawa,

któreby zasuon kar na niego wymierzyo. Nie o to tu idzie.

Nie znajdzie on adnego obrocy midzy nami, nie znajdzie

midzy Rosyanami nawet, bo nieprzyjaciel z zbrodni korzysta,

lecz zbrodniarzem si brzydzi. Lecz o to tu idzie, e przedmiot

ten nie moe by dorywczo rozbierany i potrzebuje wielkiej

rozwagi. Wielka zachodzi tutaj kolizya prawa politycznego

z prawem kryminalnem; dlatego jestem za tern, aeby Kruko-

wiecki pod sd oddany zosta. Lecz nie jestem za tern, aeby
przedmiot ten std odchodzi prosto do Komisyów, jak to chce

Minister sprawiedliwoci. Do Komisyów wnioski tylko ju uza-

sadnione odsyane by mog: ta forma jest ju przez nas przy-

jta, ale wnioski bez przytoczenia zasad w aden sposób do

Komisyów odsyane by nie mog. Rzecz t jednake wypada
zestawi póniejszemu czasowi, a teraz zaj si waniej-

szemi«.

Gosy: » Zgadzamy si!«

JW. Minister sprawiedliwoci: »Ewentualny mój wniosek

by, aeby podug form przepisanych, przedmiot ten do Komi-

syów odesa w czasie waciwym; teraz za aeby si nim

nie zajmowa«.

JW. Kalinowski: »Do zarzutów przeciwko Krukowieckiemu

miaem doda dwie okolicznoci, lecz nie chcc czasu zabiera

i napenia Izb narzekaniem i gorycz, od gosu mego odstpuj,

odkadajc go do póniejszego czasu«.

JW. Minister spraw zagranicznych : »Pozwol sobie zaprosi

JW. Malinowskiego, aeby te dwie okolicznoci, o których

wspomnia, objawi. Bdc zdania, e Krukowiecki podug prawa

nie moe by pod sd oddanym, radbyrn, aeby odniós kar
przynajmniej w tern, co tutaj si usyszy, i co w pismach pu-

blicznych bdzie umieszczone«.

JW. Malinowski: »Pierwsza okoliczno jest ta: i po objciu

naczelnego dowództwa przez Maachowskiego jenera Dembiski
proponowa wystawienie drugiego mostu przez Wis w War-

szawie w tern miejscu, którdy Cesarz Mikoaj do Warszawy
wjeda. Jenera Dembiski dawa za przyczyn, i na przy-
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padek gwatownego natarcia nieprzyjaciela i naszej rejterady,

nie monaby atwo odwrotu uczyni z powodu, i ulica Be-

dnarska jest zbyt ciasna. Krukowiecki wyranie si temu sprze-

ciwi, o czem nie byo czasu czyni wniosku do Izb, tern bar-

dziej, gdy jenera Krukowiecki posiada wówczas w Izbach a
nadto wiele zaufania. Druga okoliczno: gdy powierzon mi

przez JW. Marszaka dymisy dla Krukowieckiego sam oso-

bicie oddaem mu w rce, oddalajc si, widziaem w nim

gwatowne poruszenie; póniej za dowiedziaem si, od jednego

z oficerów jego sztabu, i po mojem oddaleniu si, odczytawszy

w gos dorczon mu przezemnie dymisy, odwróci si do

adjutanta i powiedzia: »We trbacza, jed do Paszkiewicza

i powiedz mu, niech bombarduje Warszaw !«

— Oburzenie w Izbach. —
» Jeszcze jedn okoliczno przytocz: po wysaniu Ramo-

rina z korpusem jego za Wis, to honorem rcz, e jenera

Dembiski w te do mnie odezwa si sowa: »Pamitaj, e
Krukowiecki wszystko robi na oddanie nieprzyjacielowi WAar-

szawy«. Jako wysany zosta Ramorino do Brzecia; skutek

wyprawy jego, jak nam wiadomo, nie by dla nas tak bardzo

korzystny, jego wyprawa sprowadzia teraniejsze wypadki.

Jenera Krukowiecki by okryty wówczas powszechnem zaufa-

niem; przewidywa dzisiejszych wypadków i z tern w Izbach

wystpowa, jak tu ju powiedziaem, nie by czas po temu,

i nikt z nas nie mia prawa«.

JW. lski: »Popieram zdania przedemn mówicych, e
Krukowiecki winny, lecz zwracam uwag Izb, i wypadaoby
rzecz t do dalszego zostawi czasu; moe przybdzie nam
jeszcze wicej faktów przeciwko Krukowieckiemu, lepiej jeszcze

zarzuty przeciwko niemu wyjani mogce, a teraz przystpmy

do innego rodzaju obrad«.

iW. Wielopolski: »Jakkolwiek, zdaje si, wan jest oko-

liczno wykrycia postpowania osoby, która na czele rzdu
staa, aeby kara opinii publicznej, nie za kara sdowa spo-

tykaa, wszelako sdz, i przyszo raczej anieli przeszo
w teraniejszych okolicznociach zajmowa nas powinna. Od-

czytany raport przez JW. Ministra spraw zagranicznych by
mi powodem, ibym uczyni zapytanie JW. Ministrowi wojny

(.len. Morawskiemu), gdybym go widzia tutaj obecnego, co do
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ruchu jednego z korpusów naszych. Zapytanie to oddabym
wprzód Ministrowi do jego zdania, czyli chciaby mie publi-

cznie, czy przy zamknitych drzwiach sobie uczynione«.

JW. Nakwski : »I ja miabym take do udzielenia jedno

factum, lecz gdy go Izby ju nie daj, udziel go prywatnie.

Factum to jest niewypuszczanie osób szczególniej do Repre-

zentacyi narodowej nalecych, co pewnie czyni Krukowiecki

nie w innym celu, jak tylko, aeby zmusi Reprezentantów

Narodu do podpisania haniebnej kapitulacyi. W dalszym cigu
zapytuj si JW. Ministra spraw zagranicznych, o ile stara

si i dopeni tego, aeby dwory zagraniczne i narody obce

zawiadomione zostay o prawdziwym stanie rzeczy co do po-

oenia naszego. Sdz bowiem, e dzi Moskale chepi si

i wszdzie rozgaszaj, i wojna z Polsk ju zostaa uko-
czon. Przedstawienie obcym narodom prawdziwego stanu

rzeczy jest koniecznie potrzebne, bo wiemy, e do 7 wrzenia
zakrelony by termin, w którym nam pomoc miaa by udzie-

lona. Std potrzeba im koniecznie donie, e Sejm, Rzd
i wojsko istnieje, e opuszczenie przez nas stolicy nastpio

w skutku zdradliwej kapitulacyi, e stan taki sam istnieje, jak

dawniej. Jeeli JW. Minister sprawr zagranicznych dopeni
tego, raczy nas owieci, a jeeli nie, naley go uprasza, aeby
dopeni tego nie omieszka: byoby bowiem korzystnie dla

naszej sprawy, aeby wiadomoci tego rodzaju z naszej strony

w tyme samym czasie, jeeli nie mona wczeniej, jak od Ro-

syan, za granic doszy. Dla zyskania na czasie monaby na-

wet teraz krótki tylko obraz tego wszystkiego dworom za-

granicznym przedstawi, zachowujc dokadniejszy opis do

póniejszego czasu, kiedy bdzie sposobno uczynienia doka-

dnego wyjanienia«.

JW. Minister spraw zagranicznych: »Minister spraw ze-

wntrznych czu ca wano tego przedmiotu i, o ile fizyczna

mono pod wszystkimi wzgldami dozwolia, dopeni tego

i nadal dopenia nie omieszka«.

JW. Swidziski: » Wniesione tu zostay dwie propozyeye,

pierwsza: odwoanie wszelkich czynnoci waniejszych Kruko-

wieckiego, co jest daleko wikszej wagi, anieli oddanie go

pod sd; druga: oddanie go pod sd. Naprzód co do I-go, nie

jestem zdania JW. Marszaa, aeby Krukowiecki oddany by
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pod sd wedug form przez statut organiczny wskazanych. Co
do 2-go: nie dziel zdania JW. Morawskiego, e nie mona
Krukowieckiego, jako Prezesa Rzdu, oddawa pod sd i e nie

jest nieodpowiedzialny; Prezes bowiem Rzdu o tyle jest nie-

odpowiedzialny, o ile nie przestpuje powierzonych mu atry-

bucyi przez tajemniczo w dziaaniu. Skoro za zawiód nasze

zaufanie i dopuci si czynów gwatownych, przesta by nie-

odpowiedzialnym, i jako zbrodniarz, jako prosty czowiek, nie

Prezes Rzdu, moe i powinien by pod sd oddany. Lecz
aeby nam duej ta sprawa nie zabieraa czasu, jestem za

tern, aeby Minister sprawiedliwoci korzysta
z udzielonych tu wiadomoci, i sam w tej mierze
postpowa bez trudnienia tern Izb«.

Gosy: »Prosimy! prosimy !«

JW. Marszaek: »Kto popiera wniosek JW. wi-
dziskiego, powsta raczy «.

Wszyscy powstali.
JW. Zienkowicz: »Ju dosy s Izby przewiadczone o dzia-

aniach Krukowieckiego i Prdzyskiego, lecz Polaka w tera-

niejszem pooeniu waniejsze przedmioty zajmowa powinny.
Jeeli przeszo ma nas do tego stopnia zajmowa, e przy-

szo, staranie si o wywalczenie niepodlegoci Ojczyzny
naszej na chwil zapomnian zostanie, przyjdzie moe do tego,

i bdziemy musieli pod kartaczami z dzia nieprzyjacielskich

obradowa. W raporcie swoim owiadczy JW. Minister spraw
zagranicznych, e Krukowiecki przy zawieraniu kapitulacyi

wspomnia, i wojska polskie, odwróc si ku Województwu
Pockiemu dla zajcia tam pozycyi. Punkt ten jest nader wany
do przedmiotu, jaki teraz rozbieramy. Od daty wyjcia ze sto-

licy przez Prag zdaje si, cho nie jestemy militarnymi, e
sity^ gdy s poczone, mocniej dziaa mog. Lecz stao si
przeciwnie. Z rad rozmaitych to wypyno, e kapitulacya zo-

staa przyjta, poparta i wyegzekwowana, bo wojska polskie

obrócii/y si ku Pockowi. By moe, i s projekta zwrócenia
w te strony kierunku operacyi wojennych, gdy tymczasem Ra-
morino, Szembek i Róycki, w oddzielnych korpusach, zatrwo-

eni, udali si do Zamocia i tam tworz inne opinie«.

Gosy: »To wie tylko, prosimy o tajny wydzia!«
JW. Marszaek: »Przerywam JW. panu, bo zapewne Mi-

Dyaryusz T. VI. 3g
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nister spraw zagranicznych bdzie w monoci wyjanienia tej

okolicznoci

JW. Minister spraw zagranicznych: »Przedmioty, o których

JW. Zienkowicz traktuje, przynajmniej co do pogosek o jene-

rale Ramorino, nie s ani urzdownie, ani te nieurzdownie

Rzdowi Narodowemu wiadome; same za w sobie s tak

delikatne, i prosibym, aby o nich wcale nie wspomina«.

JW. Wielopolski : »Ja podnosz mój wniosek dawniej uczy-

niony o tajny wydzia, bo wanie w tym przedmiocie mam
do powiedzenia«.

JW. Marszaek: »Zapytuj si JW. Zienkowicz(a), czy chce

mówi o pogoskach, jakie go doszy, czy te o urzdowych
wiadomociach ?«

JW. Zienkowicz: »0 urzdowych wiadomociach. Winienem
zwróci uwag, i rozkaz dany jeneraowi Ramorino...

«

Gosy: »Znowu to samo!«

JW. Wad. Plater: »Zdawao mi si uwaa, e wieci fa-

szywe s umylnie puszczane przez duchy moskiewskie; dla-

tego upraszabym, eby wieciom podobnym nikt nie wierzy,

a nawet sucha ich nie chcia; nadto upraszabym, aeby
wszystkie materye militarne, od której losy naszej Ojczyzny

zawisy, nie byy publicznie roztrzsane. Jestem pewny, e
publiczno, e kady dobry Polak do Ojczyzny swojej przy-

wizany bd popierali mój wniosek«.

JW. Kasztelan Lempicki: »Czas jest drogi; chwile s nadto

krótkie; wszystko co tu byo powiedziane, nie zaradza rodkom
ocalenia Ojczyzny naszej. Upraszabym, abymy, pomimo
zapisanych gosów, zamknli co do tego przedmiotu dyskusy
i przystpili do zamienienia si w wydzia tajny«.

JW. Marszaek: »Prawo mie chce, aeby wniosek o za-

mienieniu si w wydzia tajny by przez dziesit cz Czon-

ków Izb poparty. Kto zatem popiera ten wniosek,
powsta racz y«.

— Wszyscy powstali. —
»Tak poparty wniosek JW. empickiego powinien by

jeszcze przez decyzy Izb rozstrzygnity. Kto zatem jest

zdania, aebymy w tajnym wydziale obradowali,
powsta raczy «.

— Wszyscy powstali. —
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»Upraszam arbitrów, aeby na skutek decyzyi Izb raczyli

si z miejsca obrad oddali«.

Po ustpieniu arbitrów otrzyma gos
JW. Zienkowicz w kontynuacyi: »Zmierzajc do kontynuacyi

gosu mojego, winienem zastanowi si nad tern, i po wyjciu

wojska naszego z Warszawy ku Modlinowi, zaledwie z Ja-

bonny wieczorem wysano do jeneraa Ramorino rozkaz, aeby
si wróci. Tu gównym moim przedmiotem nie byo si opie-

ra na powieciach, bo w tej samej Izbie znajduj si osoby,

które te wieci rozniosy i od których ja je powziem: ja tylko

opowiem to, w jakim przedmiocie gos zabraem. Lecz czy

nieobrócenie si wojsk naszych ku Ramorinowi nie powinno

zasugiwa na nasz uwag? Mniemam, e w poczonych si-

ach skuteczniejbymy dziaa mogli, anieli teraz. Ktokolwiek

zechce wej w ducha, zrozumie, e dadz si spostrzega nie-

jakie zawady w dzisiejszym Rzdzie, które mog przeszkadza

poczeniu si wojsk naszych. wiadkami dziaa Krukowie-

ckiego byli Wiceprezes Rzdu, teraniejszy Prezes, i Mini-

strowie. Piknie zapewne wywiecaj nam teraz wszystkie

okolicznoci, lecz czemu aden z nich pierwej nam ich nie

wywieci ?«

— Gosy: » Prawda! wielka prawda !« —
»Jeeli wojska Ramorina dowiedz si, e wojska nasze

uday si w Pockie, w kierunku w kapitulacyi wskazanym,

poczenie si korpusu tego bdzie trudniejsze. Jeeli, zwra-

cam na chwil uwag Izb, jeeli jest pewn wiadomo, która

si rozchodzi, bo na niej wcale si nie opieram jeszcze, jeeli

jest pewn, mówi, ta wiadomo, wówczas mielibymy dwóch
Prezesów Rzdu, z którychby kady ukady móg zawiera«.

JW. Marszaek: »Nie dajc wiary wieciom, o jakich JW.
Zienkowicz wspomina, musz oznajmi, i choby byy te wie-

ci prawdziwe, nie dzielibym z nim obawy. Wiadomo, i Rzd
tutejszy postanowiony jest przez Sejm, i ten tylko jest legalny:

dwóch rzdów legalnych nie mogoby by razem. Rzd przez

Sejm tylko ustanowiony byby zawsze legalny; kady inny

byby prowizoryczny tylkom.

JW. Zienkowicz: »Nie lkam si i nie mam adnej o Rzd
obawy, ale lkam si rozdwojenia umysów«.

JW. Minister spraw zagranicznych: »Mam sobie za powinno
38*
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odpowiedzie na oskarenie JW. Zienkowicza przeciwko Mi-

nistrom, którzy zasiadali w Radzie pod prezydency Kruko-

wieckiego, e jestem z rzdu tych, którzy tak, jak dawniejszy

Wiceprezes, a teraniejszy Prezes, zoyli swoje urzdowanie

od czasu, jak tylko dostrzegli, e Krukowiecki o ukadach za-

myla. I ten jest wanie sposób wykrycia, i principia Mini-

strów nie zgadzaj si z principiami rzdzcych. Oskarenie

zatem JW. Zienkowicza jest niesprawiedliwej

JW. Godebski: »Zamienilimy si w wydzia tajny dlatego,

aebymy sobie szczerze prawd powiedzieli; rozumiem wic,

i wszelkie wzgldy przed dobrem publicznem ustpi po-

winny. Nie twierdz, aeby poruszenie wojsk ku Pockowi
miao na sobie nosi cech dawno ukartowanego zamiaru. Da-

leki jestem od sdzenia, aby mianowanie innych osób do skadu

Rzdu pocigno za sob niebezpieczne skutki, bo mamy a
nadto wielk rkojmi w yciu osób, o których jest mowa.

Nie mona twierdzi, aeby w korpusie tamtym nie miaa
powsta jaka prowizoryczna wadza, boby si to sprzeciwiao

honorowi polskiego onierza. Owszem, jeeli si dowiedzia

Ramorino, i si wojska nasze cofny, móg korpus pod jego

dowództwem bdcy upatrzy w nim lad do ufnoci, i tego

wykrzykn, co byoby dowodem, e kocha Ojczyzn; wadza
ta jednak upadaby po dowiedzeniu si o istnieniu prawej,

przez Sejm ustanowionej. Dlatego czuj obowizek, dlatego to

powiadam (bo ani mona twierdzi, e tak jest, ani mówi, e
tak nie jest), aeby jak najprdzej Ramorina uwiadomi, e
Sejm istnieje«.

JW. Krysiski: »Zamieniajc si w wydzia tajny, dobitnie

pokazalimy, jak ceni umiemy momenta i materye. Wszystko,

co nie nosi na sobie cechy wanoci, nagoci, pilnoci, z pod

uwagi naszej usunite by powinno, a z ca uwag i energi

do gównego przedmiotu zwróci si powinnimy. W tym wzgl-
dzie dwa mam zrobi motiva, u raczej jedno, które poprzedz
jednem zapytaniem, aeby JW. Minister spraw zagranicznych

wyjani nam dokadnie i kategorycznie ostatni okoliczno

z raportu jutrzejszego dnia dotyczc «.

JW. iinister spraw zagranicznych: »Nie mam nic do do-

dania nad to, co ju powiedziaem. Przeczytaem akt urzdowy,
który wszystko w sobie zawiera. Jenera Berg przyrzek jutro
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na godzin 10 zrana przywie warunki, pod którymi traktat

mógby by zawarty. Nad to nic wicej nie jest mi wiadome«.

JW. Krysiski: »Odsyajc uwag wasz do tych wanych
chwil, gdy po familijnemu obradowa musimy w tajnym wy-

dziale, rozumiem, i nadesza chwila, aby uprasza Rzdu Na-

rodowego, iby jak najprdzej po skoczonej konferencyi z je-

neraem Bergiem przyszli do nas i najrzetelniej z zupen
otwartoci stan realny wszystkich stosunków pod wszelkimi

wzgldami nam przedstawili, ale z tak dokadnoci, jakiej

do stanowczego dziaania niedbicie potrzeba. Szczególniej upra-

sza nam potrzeba Ministra wojny, aby wszystkie fakta tyczce

si tych wyjanie, jakich damy, z sob przyniós«.

JW. Roman Sotyk: » Mniemam, e okolicznoci s bardzo

nage. Wojna jest ciga, gdy kapitulacyi nie uznajemy, oni

dziaa mog; wic nam si spónia do jutra nie mona.
Cay obrót jest w wojsku, wic trzeba, aeby okolicznoci Mi-

nisteryum wojny dotyczce, bez odkadania do jutra dzi nam
przedstawione zostay, i aebymy nad niemi dzisiaj deliberowali^.

JW. Marszaek: »Zwracam uwag, e Minister majcy wy-

dzia wojny nie jest tutaj obecny; wyjecha do Modlina, tam

pracuje z Naczelnym Wodzem nad organizacy wojska, i e
przez to oderwalibymy (go) od nierównie naglejszych zatru-

dnie. Byoby zatem lepiej, abymy si przychylili do wniosku

JW. Krysiskiego, gdy niema nic tak nagego, bymy jutro

o godzinie 8-mej rano cay stan rzeczy rozwaylk.

JW. Roman Sotyk: »Jakkolwiek czuj wano przytoczo-

nych przez JW. Marszaka motywów, lecz wszystkie te wia-

domoci nie bd przez samego tylko Ministra wojny nam
udzielane, ale i przez innych Ministrów. Jeeli wic tamte nie

mog by wczeniej, jak jutro, zakomunikowane, mamy obe-

cnych tutaj innych Ministrów. Ci niech nam wiadomoci, jakie

si ich wydziaów dotycz, udzieli racz«.

JW. Wad. Plater: »Co do organizacyi wojska, o czem tu

wspomnia JW. Marszaek, to dodam, e dzisiaj syszaem od

Wiceprezesa (Puk. Zieliskiego) te pamitne sowa, których

nigdy nie zapomn, e organizacy wojska teraz jest niejako

sparaliowana przez ch jutrzejszych ukadów, e wszystko

nie tak idzie, jak i powinno. Nie przypisuj tego zym ch-
ciom, ale zemu widzeniu rzeczy; moe niektórzy z trudnicych
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si organizacy nie korzystaj z sposobnoci, jak maj, i nie

dziaaj tak energicznie, jakby dziaa powinni«.

JW. Kasztelan Niesioowski: »Podzielam zdanie JW. So-

tyka. Czuj, i s gwatowne okolicznoci, i nie moemy
przedmiotu tak wanego do jutra odkada, i e dzisiaj Mini-

strowie da nam powinni objanienia, jakich od nich damy.
Ministrowie nie mog nic nad to powiedzie, co sami widzimy.

Widzimy stan nasz; niechaj ci z Ministrów, którzy s obecni,

objani nas w przedmiotach, które si ich wydziaów dotycz«.

JW. Rembowski: » Popierajc gos JW. Krysiskiego, to do-

dam, i nie naley nam si zastanawia nad przeszoci, bo

si to teraz na nic nie zda, ale nad przyszoci, która nas

zbawi moe. Lecz radbym oczekiwa skutku konferencyi z je-

neraem Bergiem, a przedewszystkiem dowiedzie si o stanie

skarbu naszego, zapasach, amunicyi, sile wojska i o pooeniu
korpusu jeneraa Ramorino«.

JW. Kasztelan Micha Potocki: »Dziel zdanie preopinanta,

lecz wypada uprzedzi Ministrów, aby jutro na godzin ósm
zrana przygotowali wszystkie materyay, z których moglibymy
si przekona o realnym stanie naszym, bo inaczej lepobymy
postpowali^.

JW. Minister przychodów i skarbu (Alojzy Biernacki): » Zosta-

em powtórnie powoany do ministeryum skarbu, kiedy Rzd
stolic opuci. Nie byo w mojej mocy zebra i przygotowa

wszystkie materyay skarbowe. Zastaem fundusze, jakie po-

przednik mój zgromadzi. Gotów jestem zoy wam wykaz

stanu skarbu naszego, lecz daj wam do zastanowienia si, e
dzisiejsze pooenie nasze jest tak delikatne, i stanu skarbu

wyjawia nie mona. Rzd, mojem zdaniem, nie ma w tej ta-

jemnicy adnego interesu: dogodniej jest zatem dla interesu

publicznego, gdy sumiennie zarcz, e stan nasz skarbowy

na miesicy kilka jest zaspakajajcy. Powtarzam, i Rzd nie

ma w tern adnego interesu, aeby rzecz ta bya tajemnic

okryta; jednakowo przez wyjawienie tego mogoby dobro pu-

bliczne by na szwank naraone. Gdyby to nie trafio do prze-

konania Izb, musiabym podug akt uoy cay obraz skarbu

naszego, co jest tak przeciwne czasom wojennym, by rodki

do prowadzenia wojny odkrywa publicznie, z czegoby nieo-

chybnie nieprzyjaciel móg korzysta. Przynajmniej racz moe
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Izby przyj drug alternatyw: zla penomocnictwo na Ko-

misye sejmowe do wysuchania raportu przezemnie zda si

im mogcego«.
JW. Marszaek: »Odpowiadajc na gos JW. Ministra przy-

chodów i skarbu, pozwalam sobie zrobi t uwag, i Minister

skarbu (Leon Dembowski), Prezes Banku i wielu urzdników
skarbowych zostao w Warszawie; od tych wiedz dobrze

Rosyanie, wielemy z sob wywieli«.

JW. Minister przychodów i skarbu: »W tej mierze pozwol
Izby odwoa mi si do Prezesa Rzdu Narodowego«.

Gosy: »Na jutro prosimy o raport!«

JW. Nakwaski: »Nie dziel zdania JW. Ministra skarbu.

Sdz, e tutaj otwarcie, szczerze dziaa potrzeba. Wszelkie

opóniania s szkodliwe i dia Posów nieprzyjemne. Taka mowa
niepotrzebnie pociga za sob to, co JW. Plater Wiceprezesa

musia zacytowa; przez to Posowie s wystawieni na wy-

rzuty ze strony wojska, bo im si zdaje, i my wszystko wie-

dzie musimy, a my nic nie wiemy. Posowie powinni wiedzie

o wszystkiem i o wszystkiem by przez Ministrów zawiado-

mieni. Sdz by moim obowizkiem zrobi zapytanie JW.
Ministrowi spraw zagranicznych codo konferencyi z jeneraem

Bergiem: czy przy tym licie, który pisa do Naczelnego Wo-
dza jest zapewnienie, i do jutra do godziny dziesitej wojska

nieprzyjacielskie dziaa nie bd? Bo jeeli nie byo o tern

adnej wzmianki, któ nas zapewni, e dzi jeszcze w nocy

nie rozpoczn jakiego dziaania?«

JW. Minister spraw zagranicznych: »Rzecz jest wyjaniona;

sekretów adnych nie masz; wicej nad to, co powiedziaem,

nic przytoczy nie mog«.
JW. Nakwaski: »Chciaem si zapyta, czy jest zawie-

szenie broni ?«

JW. Minister spraw zagranicznych: » Wyranego zawieszenia

broni nie masz; jest zawieszenie, ale tylko tacite, i to trwa do

jutra rana do godziny dziesitej«.

JW. Nakwaski: »Dzi moemy by przez Tostoja atako-

wani: dlatego jak najusilniej wypada nam prosi Ministrów,

aeby wszelkie zbierali wiadomoci i nam ich udzielali. Tu
mam sobie za obowizek zapyta si. co si dzieje z Tostojem,

bo zdaje si, e on bdzie postpowa od omy«.
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JW. Jeowicki: »Do gosu JW. Nakwaskiego dodam to, i
o pooeniu nieprzyjaciela i jego zamiarach wcale nie jestemy
zawiadomieni. Jeeli w wydziale tajnym mamy obradowa, po-

winnimy sobie wszystko otwarcie powiedzie. Rozumiem, e
Ministrowie dlatego, e od nich tych wyjanie damy, a-
dnych portefeuilleów skada nie bd. Wszake byy Zastpca
Ministra skarbu Jelski obiecywa nam fundusze na picioletni

kampani, a wkrótce okaza si brak pienidzy. Dawno obiecywa-

limy mnóstwo armat, broni, a z tego wszystkiego nic nie byo. Dla-

tego na prostem owiadczeniu Ministrów polega nie moemy«.
JW. Minister spraw zagranicznych: »W zwyczajnych oko-

licznociach odpowiedziabym, e Izby s wadz prawodawcz,
nie za wadz rzdzc. Dzi skadamy niejako jedn famili;

powinnimy si wspólnie naradza, wspólnie dziaa. Mini-

strowie gotowi s do tego, ale damy, aby i JJWW. Posowie
mieli wzgld na nich, chcieli zway, jak mao maj rodków, co

mog i kiedy mog, a czego nie mog, bo odwouj si do pier-

wszego, e JJWW. Posowie mog tylko radzi, ale nie stanowi«.

IW. Wielopolski: »Jakkolwiek, w zwyczajnem pooeniu
rzeczy uwaajc, uwagi JW. Ministra spraw zagranicznych co

do rozgraniczenia wadz byyby sprawiedliwe, wszelako w dzi-

siejszem pooeniu rzeczy tajemniczo jest niewaciw. Jak-

kolwiek w dniu dzisiejszym nie mielibymy powodów obwinia
Ministrów, jednakowo mamy prawo da wyjanienia. W te-

raniejszym skadzie Ministeryum widz wielu Czonków Mini-

steryurn dawnego i dlatego jak najmocniej popieram wniosek

uczyniony, aby jutro wszelkie nam dali objanienia dla usu-

nicia wtpliwoci. JW. Minister spraw zagranicznych na zapy-

tanie JW. Zienkowicza, które tak jesl samo w sobie wane,
nie da nam wcale zaspokoi nas mogcej odpowiedzi. Równie
mam sobie za obowizek zrobi wymówk Ministrom, i nie

zwrócili swojej bacznoci na to, aby stolica na wszelki wypa-

dek przygotowan bya do odparcia nieprzyjaciela: jeeli za
zrobili te uwagi, a mimo to przygotowania te nie nastpiy,

w ten moment powinni byli zoy portefeuilla. Z tych przeto

powodów popieram wniosek JW. Krysiskiegocc

JW. lski: »Jesfcem przekonania, e lepiej dzi, anieli

jutro, zasign naley potrzebnych wiadomoci. I tak: mam
honor zapyta si JW. Ministra spraw zagranicznych, który
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bezwtpienia bdzie nam móg da objanienie tak, jak to czy-

ni by Minister Maachowski, który za wszystkich Ministrów

odpowiada, bo, zasiadajc wspólnie na Radzie Ministrów, wie-

dzie musz o czynnociach wszystkich wydziaów; upraszam

go wic, aby nas uwiadomi, czy starano si uwiadomi jene-

raa Ramorino o wyborze nowego Prezesa Rzdu i dalszych

dziaaniach, jakie póniej nastpiy ?«

JW. Minister spraw zagranicznych: »Czynnoci Ministrów

s dwojakie: jedne, które na Rad Ministrów wnosz, i o tych

wszyscy Ministrowie wiedz: drugie, które sami Ministrowie

wycznie w wydziaach swoich obrabiaj. Do drugiego rzdu
naleaa obrona Warszawy, i obecne zapytanie; wic ani

pierwszy zarzut przez JW. Wielopolskiego mi uczyniony mnie

nie dotyczy, ani na drugi nie bybym w stanie odpowiedzie.

Odpowiedziebym móg, lecz to nie urzdownie, tylko konfi-

dencyonalnie, i nie raz, ale kilka razy wróciy kuryery od

jeneraa Ramorino. Jakie za wiadomoci przywieii, o tern nie

wiem, bo to nie byo wnoszone na Rad Ministrów, i czynno
t obrabia sam Minister wojny«.

JW. lski: »Raczy nam przynajmniej, kiedy ju nie urz-

downie, to konfidencyonainie, JW. Minister spraw zagranicznych

udzieli wiadomoci, gdzie si na teraz jenera Ramorino znaj-

duje, bo mós tych wiadomoci zaczerpn od Wiceprezesa Rzdua.
JW. Minister spraw zagranicznych: »Nie wiem; takie albo-

wiem czynnoci odbywaj si tajnie. O ile mi wiadomo, Ramo-
rino mia owiadczy, ze ma plany, któreby mu nakazyway

pój nad granic Galicyi, jednak z ich wykonaniem dotd si
wstrzymuje«,

JW. lski: »Co do Róyckiego, jakie te s wiadomoci?«

JW. Minister spraw zagranicznych : »Na to zapytanie mo-

eby móg odpowiedzie Minister wojny«.

JW. lski: »Chciabym si dowiedzie, jak idzie powstanie

w Kaliskiem i czy s jakie komunikacye z Francy?«
JW. Minister spraw zagranicznych: »Sposobem prywatnym

s; droga urzdowa jest nam zamknita«.

JW. lski: »Chciabym jeszcze by objaniony, jak te ko-

munikacye si odbywaj, czy w pewnych peryodach tylko,

czy te w kadym czasie, kiedy tego wydarzy si potrzeba ?«

WSinister spraw zewntrznych: »Nie mamy pewnych
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komunikacyi, tylko mamy skryte. Wysalimy ju za granic

wiadomoci o wszystkich póniejszych u nas wypadkach; uy-
limy do tego sposobu podanego nam przez doktorów fran-

cuskich, ukadajc poczt skryt. Wiemy z pewnoci, e ko-

respondencye nasze ju przeszy, ale nie wiemy, czy swoich

miejsc doszy ?«

JW. lski: »Uczyniem to pytanie dlatego, i byem uyty
przez byego Ministra spraw zagranicznych celem wyzna-

czenia punktów, przez które monaby sekretne komunikacye

zaprowadzi, i przynajmniej trzy takowe punkta oznaczylimy

wówczas«.

JW. Minister spraw zagranicznych: »Komunikacya ta nie

udaa si. Ajenci nasi stamtd nie powrócili, z nich jeden

tylko, Cieszkowski, list napisa«.

JW. Roman Sotyk : »Przypadek zrzdzi, i mog da obja-

nienie wzgldem korpusu jeneraa Ramorino. Nazajutrz po

ostatniej bitwie, t. j. w d. 8 wrzenia, gdymy przybyli do Ja-

bonny, Prezes Rzdu poleci mi, aby jenera Lewiski natych-

miast wysa do jeneraa Ramorino z uwiadomieniem go o za-

szych wypadkach. Rozkaz by, aeby si zbliy do Modlina;

ja sam radziem, aeby uda si na Kamieczyk, przeszed Bug
i poczy si z nami. Lecz jenera Maachowski by cigle

wahajcy si. Zwoana Rada Wojenna o godzinie ósmej wie-

czorem trzy godziny trwaa, i dopiero dnia nastpnego o go-

dzinie ósmej zrana kuryer do jeneraa Ramorino by wysany.

Od tego czasu upyno ju trzy razy dwadziecia cztery go-

dzin; dzi dopiero syszaem, e ma by jaka od niego wia-

domo. Nieszczcie, e i podczas bitwy cige byo wahanie

si tak, e w kocu adnych rozkazów nie wydawano«.

JW. Zwierkowski: »Co do czynionych jeneraowi Maa-

chowskiemu zarzutów, mam honor przedstawi, i sam nie

chcia przyj dowództwa, a jego szczerych chci nikt obwinia

nie moe«.
JW. Chodecki: »W teraniejszych okolicznociach powinny

usta wszystkie gabinetowe etykiety. Istnieje wadza Prezesa,

która przelewa si na Ministrów. My, bdc ciaem pra\*o-

dawczem, zostajemy przy wadzy królewskiej. Nie mamy wi-
cej do dania, jak aebymy byli rzdzeni dobrze: dlatego
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wypada nam postanowi, aby nietylko Ministrowie, ale sam
Prezes Rzdu stawa codzie w Izbach do zdawania raportu«.

JW. Minister sprawiedliwoci: »Troskliwo JW. Chode-

ckiego jest zbyteczna. Na kadej Radzie Ministrów znajduj

si obecni Marszaek i Prezes Senatu. Ci wic niejako stano-

wi t kontrol, o jak zdaje si chodzi JW. Chodeckiemu«.

JW. Krysiski : »W stolicy, w tych chwilach, które byy odle-

ge jeszcze od tych, w jakich si dzisiaj znajdujemy, powsta-

waem by na tajno w dziaaniach; mam wic prawo przy-

pomnie teraz o tern, bo nastpiy gorzkie skutki, e nie su-

chano gosu mojego. Jeeli si wtenczas w stolicy powinno
byo tak postpowa, tern bardziej w Zakroczymiu. Panowie!

Wszystkie zasady, tych odcienia i wszelkie stosunki en per-

manence zawieszone by powinny. Nasze stosunki en perma-

nence w krótkich wyrazach mog by objte, bo" ich rezul-

tata s krótkie. Kady Minister wie, o co rzecz idzie, jakie to

s te witalne pytania, i moe nam w kilku sowach odpowie-

dzie; ponawiam wic mój wniosek, aeby nam jutro na te

pytania przez wszystkich Ministrów kategoryczne odpowiedzi

przyniesione byy«.

JW. Nakwaski : »Sdz, i nam wypada sesy zakoczy,
gdy Ministrowie na odpowiedzi nie s przygotowani. Wypada
ich jednak ostrzedz, poniewa kady z nich ma swoje osobne

zatrudnienia, aby si midzy sob uoyli i z kolei do nas na

sesy przychodzili; teraz za dajmy im pokój; niech id pra-

cowac
JW. Marszalek: »Kto popiera wniosek JW. Krysi-

skiego, aeby w dniu jutrzejszym o godzinie dzie-

witej z rana wszyscy Ministrowie znajdowali si
na posiedzeniu nasze m celem dania objanie, pow-
sta raczy «.

— Wszyscy powsta i.
—

»A zatem zapraszam J.IWW. Ministrów, aeby si raczyli

do woli Izb zastosowa i zawiadomi Prezesa Rzdu o decyzyi

naszej, aby raczy wezwa Ministra wojny na jutrzejsze posie-

dzenie nasze, celem zdania Izbom raportu w przedmiotach,

o których w Izbach bya mowa«.
JW. Minister przychodów i skarbu: »Z mojej strony moe

by raport jutro na godzin 9 wygotowany; rzecz jest prosta;
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caa zamono nasza znajduje si na furgonach; kraj cay jest

przez nieprzyjaciela zajty. Ale co do Ministra wojny, ten po-

trzebuje duszego czasu«.

JW. Marszaek: »Co do tego dyskusya ju jest skoczona,

i decyzya Izb zapada«.

JW. Godehski: »Nie bez przyczyny odwaam si przedua
dyskusy, bo kady dodatek moe by potrzebny; nie mamy
dwudziestu jeszcze sesyi do zaatwienia. Nie dosy, e Minister

przyjdzie do nas i powie nam: »Oto jest, to, to i to, a wicej
nie ma nic do dodaniacc Nam potrzeba naprzód wiedzie, jaki

jest stan skarbu, jakie s zapasy ywnoci; nam potrzeba przy-

toczy wszystkie okolicznoci, szczególniej co do opatrzenia

wojska, jego zapasy, na jak dugo wystarcz, jaki jest stan,

umundurowanie onierza, sia jego rzeczywista, amunicya:

sowem wszystko, cokolwiek prowadzenia wojny si dotyczy.

Nie dlatego to mówi, aby po ulicach rozpowiada wojskowym,
bo wszyscy panowie umiecie oceni spraw narodu, abycie

mieli wynosi za Izb to, o czem radzilimy dzisiaj, i spodzie-

wam si, pewny nawet jestem, e to wszystko midzy nami

pozostanie. Powiedzmy sobie po bratersku bez adnej iluzyi,

e to jest, to by moe, to by nie moe, bo inaczej bdziemy
si krci w faszywem kóku i bdziemy zawodzili naród.

Upraszam zatem, aebymy jutro bez wymówek, bez adnych
wzgldów wyspowiadali si po bratersku: niech si Ministrowie

przygotuj, aeby jutro byli w monoci udzielenia dostate-

cznych objanie, a teraz nie zabierajmy im czasu, i upraszam

o zasolwowanie sesyi«.

JW. Minister przychodów i skarbu: »Nie byem nigdy prze-

ciwko otwrartoci, tern mniej w okolicznociach tak przewanych.

Znane mi s osoby Rzd skadajce, i mam przekonanie, które

radbym, aeby i Izby ze mn podzieliy, i Izby sejmowe bd
miay szczere, otwarte i sumienne zeznanie Ministrów. Nie

chciejcie tylko, JJWW. panowie, da od nich rzeczy niepo-

dobnych. Dla siebie nie potrzebuj adnej wzgldnoci, ale

idzie o inne Ministerya, jako to: o Ministeryum wojny i Mini-

steryum spraw wewntrznych. Ostatni z nich po swoim wy-

borze nie by tak szczliwy w doborze odpowiedzialnych

czonków pomaga mu mogcych. Intendent jeneralny, zajty

przeprowadzaniem zapasów, spóni si z przybyciem za nami,
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i Prezes Rzdu nominowa innego: ten take, jako niedawno

trudnicy si tymi obowizkami, nie mógby zda dokadnego
raportu. W tym momencie przysza wiadomo od Matuszew-

skiego, e dla braku fur z transportem, nie móg tak prdko
pospieszy i e adunki na statkach byy przez nieprzyjaciela

przytrzymane, e musia si dlatego udawa do Gubernatora

Warszawy Witta i e teraz wkrótce z tymi adunkami ma
przyjecha. Po tern wyjanieniu mam honor zapewni Izby, e
Prezes teraniejszy jest najstaranniejszy, aby wszystkie miejsca

byy zastpione. JW. Grbczewski, sprawujcy teraz obowizki
Intendenta, zadaje sobie jak najwicej pracy i usilnoci i z naj-

lepszym skutkiem czynnoci swoje prowadzi«.

JW. Trzciski: »W dniu wczorajszym widziaem przecho-

dzce przez Zakroczym hufce i byem wiadkiem, jak dowódca
pierwszego puku strzelców pieszych spyta si, czy jest Sejm?

Gdy mu odpowiedziaem, e jest, kaza onierzom krzykn:
»Jeszcze Polska nie zgina!« Wypadaoby przeto wyda odezw
od Sejmu do wojska. Jest ona ju gotowa, jeeli Izby pozwol,

to j odczytam «.

Gosy: »Prosimy!«

JW. Trzciski czyta: »Odezwa Izb sejmowych do
woj ska.

» Waleczni rycerze! Ju tylekro Izby sejmowe wynurzay
wam najywsz wdziczno i uwielbienie w imieniu narodu

za wasze bohaterskie powicenie si i nadludzkie prawie

mstwo w tylu morderczych bojach wojny teraniejszej oka-

zane. Nowego nabylicie prawa do wdzicznoci ziomków
i chway niemiertelnej w pamitnych dniach 6 i 7 wrzenia,

kiedy nieprzyjaciel wywar ca wcieko i potg swroj na

zdobycie Warszawy. Okazalicie si godnymi siebie i na-

bytej sawy. Dobrzecie si zasuyli Ojczynie. Zbieg oko-

licznoci i zawiedziona ufno w czowieku-rodaku, któremu

w ostatnich chwilach ratunek Ojczyzny powierzylimy, sko-

niy nas do opuszczenia stolicy. Lecz kapitulacya stolicy, (jak

o tern z akt urzdowych przekonacie si), ani przez Sejm po-

twierdzon zostaa, ani ma zwizek z bytem Narodu dotd
,
wolnego i niepodlegego. Opuszczajc stolic, nie opucilimy
sprawy ojczystej, animy zdradzili honor narodowy. Warszawa
nie jest Polsk, a ta wita ziemia nasza jest wielka i rozlega,
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otwiera nam wielkie do dziaania pole. Jestemy dzi silniejsi,

bo nieprzyjaciel wielkie i bolesne poniós straty, bo musi zna-

czne przeznaczy siy na strzeenie gronej mu zawsze War-
szawy. Nie upadajmy na sercu, przeniemy mier chlubn
nad nikczemne upodlenie si wrogowi. onierze obywatele!

Sejm stale wierny zasadom swoim, raz w obliczu wiata ogo-

szonym, poprzysiga razem z wami: umrze lub zwyciy;
i pewnym jest, e w tej stanowczej ostatecznej chwili wy-

trwacie w bohaterskim zapale i powiceniu si waszem.

W rku waszem zoone s losy tak dugo nieszczliwej Oj-

czyzny, losy obecnych i przyszych pokole i szczcie wszyst-

kich ludów pragncych wolnoci. Niech yje Ojczyzna wolna

i niepodlega!

JW. Godebski: »Bardzo czuem potrzeb takowego jawnego,

szczerego, wymownego wynurzenia uczu wojsku naszemu

i bardzo dziel z JW. Trzciskim uczucia zawarte w odezwie

dopiero nam odczytanej. Przecie wyznam, i koniec tej odezwy
radbym mie zmieniony. Nie egzaltujmy uczu naszych. Wszy-

scy jestemy Polakami. Wyniemy honor narodowy, ale nie

przesdzajmy wypadków, aby nas nie posdzili o jak ramon-

tad. Piknie jest zaiste powiedzie: zwyciy lub zgin! Ale

nie powiadajmy tego o sobie, o Sejmie. Z boleci wyzna
musz, e i ja mi<? <3m t nadziej, i ja publicznie owiadczy-

em, e nigdy nie cign rki do podpisania traktatu, któryby

uwóczy honorowi narodowemu, i dotrzymam tego równie,

jak i wy zapewne dotrzymacie. Lecz co do dziaa wojennych,

wyzna trzeba, i te od wielu bardzo okolicznoci zale. o-
nierz nieodziany, le karmiony, moe upa na siach z powodu
rónych okolicznoci, które od Sejmu nie bd zawise. Dla-

tego, lubo dziel uczucia w odezwie zawarte, chciabym jednak,

aby ostatni jej peryod by zmieniony«.

W tern miejscu doda take JW. Godebski, aeby nie wie-

rzono wieci, jaka chodzi, jakoby pismo wychodzce wydawane
byo przez Towarzystwo, i on sam przyj na siebie trudny

obowizek wydawcy tego dziennika.

Gosy: »Brawo! brawo '«

JW. Krysiski : »Nie moemy do odda sprawiedliwoci

uczuciom JW. Trzciskiego, jakie nam wyrazi w odezwie tak

jdrnej do wojska; lecz nie mona pomin, e uwagi, przez
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JW. Godebskiego zrobione, obejmuj w sobie tak wane wnio-

ski, tak delikatne odcienia, i nie pozostaje nam, jak prosi

go, aby si raczy natychmiast zajc zmodyfikowaniem teje

odezwy«.

JW. Roman Sotyk: ;> Wzgldem peryodu, e nie jestemy
gorzej jak byo, wojsko wie lepiej. Mniemam, e jestemy go-

rzej, i niewiele si myl. Jutro, gdy nam Ministrowie zdadz
spraw, osdzimy pooenie nasze. Ja powiadam, e jestemy

w zem pooeniu; nie mamy jak na kilka dni ywnoci, bo

ywno znikd nam teraz przychodzi nie moe. Nie mamy
amunicyi, bo nie mamy, jak po sto dwadziecia adunków do

jednego dziaa. Jake mona powiedzie, e jestemy wr dobrem
pooeniu! Powiedzmy, e jestemy w zem pooeniu, ale e
w zem wytrwamy i temu zemu zaradzi potrafimy. Nie bdmy
nigdy Don Kiszotami poiitycznymk.

JW. Trzciski: »Nie upieram si przy mojej odezwie;

chtnie j oddaj JW. Godebskiemu do poprawy. Czuem po-

trzeb wydania odezwy od Sejmu do wojska i dlatego j na

pisaem «.

JW. Szaniecki (Minister sprawiedliwoci): »Mam honor przy-

pomnie, i wydane ju zostay dwie odezwy od Rzdu,
w których doniesiono o egzystencyi Sejmu. Niema potrzeby,

aby podobna odezwa od Sejmu wychodzia. Jednake nie mam
nic przeciwko temu; lecz radzibym, aby odczytana nam teraz

odezwa komunikowana bya Wydziaowi dyplomatycznemu«.

Gosy: »Nie zgadzamy si na to!«

JW. Godebski: »Mao tu bardzo w tej odezwie miaem do

zmienienia i, odejmujc jej kilka tylko peryodów, pikno
uczu stracona nie bdzie«.

Czyta odezw:
»Waleczni rjcerze! Jutylekro Izby sejmowe

wynurzay wam najywsz wdziczno i uwiel-
bienie w imieniu Narodu za wasze bohaterskie
powicenie si i nadludzkie prawie mstwo w tylu

morderczych bojach wojny teraniejszej okazane.
Nowego nabylicie prawa do wdzicznoci ziom-
ków i chway niemiertelnej w pam i tn y eh d nia eh
8 i 7 wrzenia, kiedy nieprzyjaciel wywar ca
wcieko i potg swoj na zdo b y cie W ar s z a w y.
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Okazalicie si godnymi siebie i nabytej sawy,
dobrzecie si zasuyli Ojczynie. . .«

JW. Swidziski: »Ja rozamiem, i wyraenie to: dobrze-
cie si zasuyli Ojczynie — zbyt wiele ju razy po-

wtórzyy odezwy przez Sejm wydane, i dlatego bybym za

zmienieniem tego wyraenia«.

JW. Oodebski : »Jestto gatunek orderu Ora biaego wyna-

gradzajcego ich zasugi «.

Gosy: »Zgoda! zgoda!«

JW. Oodebski czyta dalej:

»... Zbieg okolicznoci i zawiedziona ufno
w czowieku-rodaku, któremu w ostatnich chwi-
lach ratunek Ojczyzny powierzylimy, skoniy
nas do opuszczenia stoiicy. Lecz kapitulacya sto-

licy, (jak o tern zakt urzdowych przekonacie si),

ani przez Sejm potwierdzon zostaa, ani ma zwi-
zek z bytem Narodu dotd wolnego i niepodle-
gego. Opuszczajcstolic, nie opucilimy sprawy
ojczystej, n ie od stpi li my wniczem odprzyjtych
zasad. Warszawa nie stanowi Polski... «

JW. Teodor Morawski (Minister spraw zagranicznych) zapro-

ponowa w miejscu wyraenia: Warsza w a (n i e) j est Pol-

sk— nastpujce: Nie sama Warszawa jest Polsk,
na co si Izby zgodziy.

JW. Godebski fraz t zmieni w nastpujc: »Warszawa
nie stanowi Polski.. .« Czyta dalej: ...»a ta wita zie-

mia nasza jest wielka i rozlega, otwiera nam
wielkie cl o dziaania pole. Nie upad ajmy na sercu;

przebylimy wiele i wiele jeszcze do przebycia
mamy, alejakiekolwiekby nam zagraay ciosy,

uniemy w caoci najwitsz, najczystsz po
przodkach spucizn: honor narodowy. Niech yje
Polska! Niech yje waleczne wojsko nasze !«

JW, Marszaek: »Kto jest za przyjciem dopiero
odczytanej odezwy, powsta raczy.

Kilka gosó w: » Wszyscy jednomylnie j przyjmujemy«.

Sesya solwuje si do godziny 9 zrana.

W. hr. Ostr(owski).
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Posiedzenie Izb poczonych z d. 12 wrzenia
1831 r. w Zakroczymie (ranne).

Byli obecnymi (52):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

Slaski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JW. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Libiszewski. Roman Sotyk. Konstanty widziski.

Deputowani: Wszyscy nieobecni.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Teofil Mo-
rawski. Kantorbery Tymowski. Wad. hr. Oslrowski. Ignacy Moizkowski.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Alojzy Biernacki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Józef wirski.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Maryan Cis-

sowski. Wincenty Chemicki.

Deputowani: JW. Ignacy Dembowski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Antoni

Plichta. Fra. Dbrowski. Adam uszczewski. Fra. Trzciski. Eugeni

Subicki. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Dominik Krysiski. Walenty Zwierkowski.

Fra. Woowski. Wojciech Chodecki.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JW. Joachim

Lelewel.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. (Fra.) Kisielnicki

Wincenty Gawroski. Jan Foryanow icz.

Deputowani: JW. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyski ego. Posowie: Wszyscy nieobecni,

Z Woj e wództwa Pod olsk iego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Amancyusz Zarczyski. Aleksander Bernatowicz. Henryk
Nakwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JW. Józef Boh-
dan Zaleski.

Z Województwa Grodzieskiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander margrabia Wielopolski. Karol Niemcewicz. Józef Kusz)c. Euge-
niusz Breza.

Z Województwa Biaostockiego. Posowie: JW. Jan Kar-
wowski.

Z Województwa Wileskiego. Posowie: JJWW. Antoni

Przeciszew«ki. Adam Koysko. Cezary Plater. Józef Zienkowuz. Ludwik
Pietkiewicz.

Dyaryusz T. VI. 39
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Z Województwa Miskiego. Posowie: JJWW. Waleryan

Pietkiewicz. Wad. Plater.

Senatorowie (7):

Wojewodowie: JJWW. Wodziski Maciej Prezydujcy w Se-

nacie. Ostrowski hr. Antoni.

Kasztelanowie: JJWW. Potocki hr. Micha. Olizar hr. Narcyz.

Ostrowski hr. Wojciech. empicki Ludwik. Niesioowski hr. Ksawery.

JW. fYlarszaek: »Celem dzisiejszego zgromadzenia si na-

szego byo zadanie objanie od Ministrów. Jedni zatrudnieni

wanemi czynnociami, jak Minister wojny, drugi, JW. Minister

skarbu, przywoany do Modlina dla dopenienia bardzo wanych
czynnoci, nie mogli przyby. Wypadnie wic moe odoy
posiedzenie, dopóki prace Ministrów nie dozwol im w Izbach

si stawi, udzieli swoich spostrzee i odpowiedzie na czy-

nione im pytania«.

JW. Jeowicki wniós, aby, nie mogc wysucha raportów

Ministrów, Izba zaja si napisaniem uchway, w którejby

oznajmia, e kapitulacyi Warszawy i innym krokom przez

jeneraa Krukowieckiego przedsiwzitym sankcyi swojej od-

mawia.

JW. Wielopolski uwaa, e gos poprzedni przypuszcza,

e Izby na wniosek JW. Marszaka si zgodz, lecz on temu
si sprzeciwia, gdy sdzi, e s niektóre kwestye witalne, na

które kady z Ministrów dostateczn potrafi da odpowied,
e kwestye te wzmiankowane byy wczoraj przez JW. Kry-

siskiego, e dzi wysucha naley ogólnej odpowiedzi, zacho-

wujc szczegóy na póniej.

JW. Minister spraw zagranicznych: »Com przewidzia wczo-

raj, stao si. Troskliwoci Izby nie bdzie mogo sta si zadosy.

Raczcie sobie przypomnie, JJWW. panowie, e przez wtorek

i rod wszyscy bylimy na nogach; we rod po pónocy nowe
Ministeryum wadz objo, do godziny 4 zrana Prezes i ja

skadalimy Rzd, Rad i kancelary; nad ranem przeszlimy

pieszo na Prag, stamtd czci piechot, czci powozami
udalimy si do Modlina, gdziemy we czwartek po pónocy

stanli. Przez 3 dni i 3 noce znueni, nie dziw, e w pitek

niezdatni bylimy do roboty, a chobymy byli zdatni, to nie-

tylko pióra, kaamarza, ale miejsca do pisania nie byo. W so-

bot wane nas zajmoway czynnoci: zwoanie Rady wojennej,
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przygotowanie dla niej przedmiotów, organizacya wojska, wy-

bór Wodza. W sobot odebralimy wiadomo od JW. Mar-

szaka, e nazajutrz zrana mamy Izby objani o ostatnich

wypadkach. Ja si tern zajem i raport mój wczoraj odczy-

taem. Troskliwo Izb tak daleko si posuna, e bez wzgldu
na nasze znuenie interpelowany byem, czy cyrkularze wysa-

em, nieledwie czy odpowiedzi na nie odebraem. W okoli-

cznociach dzisiejszych Minister jest Ministrem, Radc, Sekre-

tarzem, Kancelist, Dziennikarzem i Wonym. Kiedy wytó-

macz panom czynnoci wydziau mego, który jest najmniej

obarczony prac, to da si zastosowa i do innych wydziaów.
Musiaem sam urzdzi redakcy pism, skupowa papier, spro-

wadzi litografi i tyle innych przedmiotów we 24 godzinach

dokona. Minister skarbu w daleko gorszeni znalaz si poo-

eniu. On obj wadz na Pradze. Gdyby nie przezorno
byego Wiceprezesa przy kocu jego urzdowania, ani grosza-

bymy tu nie mieli. Czy niech, czy sabo urzdników skar-

bowych sprawia, e nietylko Minister, ale ani aden Radca
Stanu ofiarowanego sobie portfelu nie przyj. Jeden odesa
go Prezesowi na Prag, i tam dopiero teraniejszy Minister

skarbu zanominowany zosta. Wczoraj dopiero rozpatrywa

si móg w interesach skarbowych; dzi do Modlina powoany
zosta. Minister wojny sam musi trzewiki, koszule rachowa.

I w takich to okolicznociach JJWW. panowie wymagaj, aby

tu rozprawia. Gdyby przynajmniej wany by cel tych narad,

ale ja w tern widz moe troskliwo, ale wicej jeszcze cie-

kawo. Zapewne, jakikolwiek okae si stan sprawy naszej

z raportów Ministrów, czy pomylny, czy niepomylny, Izby

zawsze odpowiedz z godnoci swemu powoaniu. Wszake
w zwyczajnych okolicznociach nigdzie Izby nie s przypu-

szczone do Rady; Rzd ogranicza si na Radzie Ministrów

dlatego, aby by sprysty. Dzi sprystoci nierównie wicej

potrzeba. Gdyby mona jednego czowieka czynno skoncen-

trowa w jednym punkcie dla wszystkich wydziaów, jeszczeby

nie odpowiedzia naszym potrzebom, a dzi do 100 osób to

rozcign chcemy. Najbardziej mnie zadziwia, e wniosek ten

wyszed z ust Reprezentanta, który utworzy wyraenie: hono-

ratkowania; to wanie byoby teraz, gdybymy, zamiast dziaa,

radzi chcieli. Wreszcie mogyby Izby wyznaczy deputacy,

39*
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któraby w cigym dozorze miaa prac Ministrów, któraby

odbieraa wszelkie wiadomoci i mogaby je Izbom udziela,

o ileby to z dobrem kraju uznaa«.

JW. Wielopolski: »Nie wiem, czyli przyzwoity by zarzut

JW. Ministra, e pytania czonków Izby z ciekawoci tylko

pochodz. Nie ciekawo nami powoduje, lecz smutne dowiad-

czenie, e gdy te same prawie osoby skaday ministeryum za

jeneraa Krukowieckiego, obrona Warszawy zupenie zanie-

dban bya. To powiedziawszy, przystpuj do niektórych py-

ta, na które kady Minister zapewne odpowiedzie zdoa.

Pytam si naprzód, czy wiadomy jest cay stan funduszów

skarbowych teraniejszych? Wiem, e ogóowe wykazy zo-

one zostay Ministrowi skarbu w Modlinie; o rzecz tak wiel-

kiej wagi musiaa si zapytywa Rada Ministrów. Tern wicej

mam powodów do uczynienia tego pytania, e za rzdów pi-

ciu jeden z przyjació politycznych teraniejszego Ministra

skarbu owiadczy, e fundusze skarbowe na siedmioletni

wojn wystarcz. Minister Dembowski zarcza tylko za pó-

tora miesica; Minister Biernacki teraz, kiedymy odcici od

Warszawy, za kilka miesicy rczy; te sprzecznoci uspra-

wiedliwiaj moje pytanie. Na nastpn kwesty JW. Minister

moe przy zamknitych drzwiach odpowiedzie zechce. Sy-

szaem wczoraj od osób rzdowych, e byy wiadomoci o wy-

padkach korpusu Ramorino. Gdy wczoraj Minister spraw za-

granicznych owiadczy, e o tern nie ma wiadomoci, pytam

go si dzi, jako czowieka honoru, czy od wczoraj nic si

w tej mierze nie dowiedzia. Pytam si wreszcie, kto zosta

wysany z naszej strony do rozmowy z jen. Berg i jokie otrzy-

ma instrukcye bd na pimie, bd ustnie, bd urzdow(n)ie,

bd prywatnie ?«

JW. Minister spraw zagranicznych, odpowiadajc na ostatnie

pytanie owiadczy, e adne nie zostay wydane instrukcye,

gdy strona przeciwna na godzin 10 rano miaa przysa
warunki ugody. Od tego zalee bdzie odpowied Rzdu.

JW. Wielopolski zapyta si, czy osoby wysane na konferency

wysuchaj tylko da rosyjskich, czy bd mieli moc nego-

cyowania? Na to odpowiedzia Minister spraw zagr., e to za-

lee bdzie od sposobu przysania nam warunków przez pro-

stego parlamentarza, lub te przez samego jeneraa Berg. Tu
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uczyni wniosek JW. Subicki, aby si Izby w wydzia
tajny zamieniy. Wniosek ten, poparty przez 10-t cz
osób obecnych, nastpnie wikszoci przyjty zosta.

Po oddaleniu si arbitrów JW. Gawroski, opierajc si na

tern, e gdyby negocyacye w Warszawie rozpoczte Izbom

byy przedstawione, moeby pomylniejszy otrzymay skutek,

da, aby teraz Rzd w tej mierze z Izbami si znosi.

JW. Wielopolski, wskutku odpowiedzi JW. Ministra spraw zagr.

na ostatnie swoje pytanie, przypomnia Rzdowi, e negocyacye

w Warszawie czynione bardzo byy dla nas niekorzystne, e
kapitulacya, która woya na nas obowizek uciliwy oddania

mostu na Wile i przedmiecia Pragi, Rosyan za do niczego

nie zobowizaa, gdy zarczony wolny wywóz efektów z War-
szawy doznawa przeszkód; poczenie si korpusu jeneraa

Ramorino dotd nie nastpio, a sam Minister wczoraj owiad-
czy, e adnego zawieszenia broni niema; z tego powodu
da, aby Rzd stosownym duchem natchn jeneraów, któ-

rym teraz negocyacye poruczone bd. Owiadczy w kocu:
»My od uchwa naszych odstpi nie moemy, toby si z ho-

norem narodowym nie zgadzao, lecz o wszystkiem uwiado-

mieni by powinnimy«.

JW. Minister spraw zagranicznych owiadczy, e lubo nie

upowaniony jest do tego od Prezesa Rzdu, znajc jednak

charakter osób do Rzdu nalecych, omiela si to owiadczy,
e z strony Rzdu nie zajdzie adnej przeszkody w uwiada-

mianiu we wszystkiem Izb; przypomina tylko, e wiele jest

rzeczy, które wadza wykonawcza moe wzi na swoj odpo-

wiedzialno, ale Reprezentacya narodowa nie moe. Jednake,

jeli taka jest wola I^b, wemie rozkazy Prezesa; gdyby to

byo niezgodnem z jego przekonaniem, raczejby urzd zoy,
anieliby si mia Izbom sprzeciwia.

JW. Marszaek owiadczy, e danie JW. Gawroskiego
przez Izb nie zostao poparte, a zatem Prezesowi Rzdu przed-

stawione by nie powinno«.

JW. Minister spraw zagr. objawi, e na kwesty o jenerale

Ramorino nie ma nic do odpowiedzenia.

JW. Minister sprawiedliwoci (Jan Olrych Szaniecki): » Jeeli

Izby daj, aby wszelkie ukady preliminarne i ostateczne

przez nie byy uskuteczniane. ..«
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Wiele gosów owiadczyo, e nie, a JW. Gawroski, tó"

rnaczc swój wniosek, powiedzia, e da, iby Rzd nie po-

rywczo odrzuca warunki, lecz eby si wprzód z Izbami sko-

munikowa. JW. Prezydujcy w Senacie Wojewoda Wodziski

powiedzia, e lepiej, iby Izby nie byy uwiadomione o nego-

cyacyach, a przez to skompromitowane nie zostay.

JW. Krysiski: »Nawet wniosek JW. Gawroskiego jest

nowym dowodem, e Izby winny otrzyma wczoraj dane
objanienia. Dzisiejsza odpowied JW. Ministra spraw zagr.

zapowiada nam dugie bardzo przygotowanie materyaów, lecz

Reprezentacya nie chciaa przedstawiania faktów w takiej roz-

cigoci, chciaa tylko ostatecznych przyblionych dat. Dziwi
si, jak Minister móg owiadczy, e ciekawo, nie inne wa-

niejsze cele powoduj naszemi pytaniami. Panowie! Chwile

w Zakroczymiu nie s do ciekawoci, nale one do historyi.

Wymagam wic koniecznie, aby te krótkie treciwe raporta

byy Izbom komunikowanej
JW. Zwierkowski wyrazi take, e Izby ogólnych tylko

daj wiadomoci, gdy wiedz, e innychby teraz od Mini-

strów wymaga nie mogy. Przypomnia, e to Czonek Izby,

nie Minister, owiadczy, i zasoby skarbowe na siedmioletni

wojn wystarcz. Sprzeciwi si wreszcie wnioskowi JW. Ga-

wroskiego i sdzi, e Izby uwiadomione by powinny o wszyst-

kiem, co si dzieje, nie wchodzc w adne ukady, aby plamy

niecign na Reprezentacy, e ratyfikowaa habice traktaty.

JW. Woowski owiadczy, e Reprezentacya o tern si do-

wiedzie pragnie, co wiedzie powinna. S to te same tylko

fakta, które chce mie przedstawione. Co si tyczy negocyacyi,

usuwa obaw JW. Gawroskiego, przedstawiajc, e wszelkie

ukady, nieratyfikowane przez Izb, s niewane«.

JW. Minister spraw zagranicznych: »Ju wczoraj i dzisiaj

Ministeryum dao dowody, jak dalece jawnem by pragnie.

Skada raporta, o ile tego mono fizyczna dozwala, lecz,

JJWW. panowie, raczcie mie wzgld na t mono fizyczn.

Jeeli dacie tak cigych i spiesznych objanie, to wy-
znaczcie delegacy, któraby przytomna bya
dziaaniom Rzdu i codziennie wam udzielaa
wiadomoci, gdy Ministrowie tylu pracom wydoa nie

zdoaj. Co si tyczy kwestyi skarbowej, nie widz upatrywa-
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nych sprzecznoci przez JW. Grodzieskiego (Aleks. Wielopol-

skiego). Nie wyszo to z awki ministeryalnej, eby nasze fun-

dusze na siedmioletni wojn wystarczyy; miao to zapewne
znaczy, e wystarcz na bardzo dugo. Trzeba sobie przypo-

mnie, e to byo przed bitw ostrock, kiedymy mieli na-

dziej 160-milionowej poyczki. Minister Dembowski owiadczy,
e na pótora miesica tylko suba publiczna jest zabezpie-

czona wtenczas, kiedymy byli otoczeni w Warszawie, a post-

powalimy na wielk skal, majc ludwisarni, fabryk broni

i wielkie inne zakady. Teraz wydatki nasze znacznie si
zmniejszyy; zmniejsza si mog stosownie do tego, jak ze-

chcemy utrzyma wojsko, tak, e co w Warszawie na pótora

miesica, to teraz na dwa, a moe na trzy wystarczy. Z powodu
zarzutów czynionych Ministeryum jeneraa Krukowieckiego,

które si mnie osobicie dotycz, odpowiadam, e prace Mini-

strów jedne s wnoszone na Rad Ministrów, drugie odbywaj
si oddzielnie. Do tych ostatnich naley obrona Warszawy.
Racz wic JW. pan interpelowa o to jednego lub dwóch Mi-

nistrów, lecz nie obwinia caego Ministeryum. Jeeli ze byo,

to w samym wyborze jeneraa Krukowieckiego. Kady wie-

dzia, e on bdzie Prezesem, Wrodzem i Gubernatorem. Co
si tyczy Ministra wojny, odczytam tu odpowied, jak przesa
Prezesowi Rzdu na wezwanie, które od niego otrzyma:

)>Odebraem od Wiceprezesa Rzdu Narodowego (Puk.

Zieliskiego) rozkaz dnia dzisiejszego o godzinie 7 rano. ..«

(Tu objani JW. Minister spraw zagr., e dlatego dopiero o 7 zrana

dzi otrzyma ten rozkaz Minister wojny, i forteca o 8 wieczo-

rem zamykan bywa, gdy teraniejszy komendant chce po-

wróci karno, która przez nasz pobyt nadweron zostaa) »..•

abym o godzinie 9 rano zoy Izbom sejmowym wiadomo
nietylko dotyczc si stanu wojska, ale i wszelkich teraniej-

szego pooenia okolicznoci. Mam wic honor odpowiedzie
Rzdowi Narodowemu, i nie jestem w stanie tego zalecenia

JW. Wiceprezesa dopeni, gdy: 1° w dwóch godzinach tak

obszernych wiadomoci zebra i zredagowa nie mog; 2° gdy
przez sztab gówny tylko mog mie wiadomoci o stanie woj-

ska, a tene sztab nie moe mi udzieli wspomnionych wiado-

moci, dopóki sam ich mie nie bdzie, t. j. dopóki raportów

szczegóowych z iustracyi wszystkich komendantów nie odbierze;
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3f e ten stan wojska zalee take bdzie i od organizacyi

jego nowo w sztabie gównym zamierzonej, a która jeszcze

nie moe mi by wiadom, gdy dnia wczorajszego przy moim
odjedzie z Modlina jeszcze nie bya zadecydowan; 4° co do

komisoryatu, ile efektów mog mie do zaopatrzenia wojska,

tego take powiedzie nie mog, gdy nie wiem, czyli jenera

Dziekoski potrafi co wywie z Warszawy; 5° co do amunicyi,

nie mona wiedzie, wiele jej bdzie w zapasie w parku, gdy
na to trzebaby wprzódy wiedzie, ile onierzom trzeba bdzie
da adunków na zastpienie tych, które wystrzelali, a te do-

piero nakazana szczegóowa lustracya wykae. Rozkazuje mi
jeszcze JW. Wiceprezes Rzdu da wiadomo Izbie o wszel-

kich teraniejszego pooenia okolicznociach. Chocia mnie-

mam, i te wszelkie okolicznoci teraniejszego pooenia tycz
si tylko wojennych rzeczy, jednake, jak wiadomo Rzdowi,
nic w tej mierze nie mógbym powiedzie stanowczego Izbie;

nie wiem bowiem, w jakiem jest pooeniu jenera Ramorino,

w jakiem jenera Róycki i nakoniec, co z jeneraem nieprzy-

jacielskim umówiono, lub uoono w Nowym-Dworze, gdy
Rzd w tej mierze nic stanowczego zebranym Ministrom nie

oznajmi, a osob(y) do umów posyane jako z wojska, nie

z grona Rzdu wybrane, w adnej stycznoci w tej mierze

nie bdc z Ministrem wojny, raport swój nie jemu, lecz Wo-
dzowi Naczelnemu zoyy. Minister wic wojny wtenczas do-

piero co wiedzie potrafi, gdy Wódz Naczelny raport co do

tego przedmiotu Rzdowi przele. Izbom sejmujcym pewne
tylko o wszystkiem powinienbym dawa wiadomoci, gdy na

pewnoci tylko mog dalsze swe opiera decyzye; gdy za,

jak wyej wywiodem, ani Minister wojny, ani Wódz Naczelny,

ani Rzd Narodowy nie byby w stanie udzieli stanowczo

tych wszystkich wiadomoci Izbom, które mnie nakazuje da
Sejmowi JW. Wiceprezes Rzdu, przeto mam honor upra-

sza, abym by uwolniony od zdawania raportu Sejmowi, który

wszelkich i najrozleglejszych da bdzie wiadomoci, a ja

adnych pewnych da mu nie bd w stanie. Gdyby Rzd
Narodowy, pomimo mego tómaczenia, nakaza mi uda si

do Izb sejmujcych, raczy mnie wprzódy zawiadomi, jakie

raporta ma od Wodza Naczelnego, gdy na nich tylko oprze-

bym móg zjawienie sprawy z obecnego stanu rzeczy«.
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JW. Kasztelan empicki uwaa, e Minister skarbu, owiad-
czajc, e na kilka miesicy fundusze skarbowe wystarcz,

musia wiedzie mniej wicej, co si w skarbie znajduje, i to

innym Ministrom tajnem by nie moe; da zatem objawienia

tego w Izbach.

JW. Minister spraw zagr. owiadczy, e Minister skarbu

pojecha do Modlina, lecz spodziewa si wróci przed kocem
sesyi i da Izbom objanienie. Odpowiedzi kategorycznej da
teraz nie moe, bo rzecz ta konwersacyjnie tylko w Radzie

Ministrów bya traktowana, i Izbom tylko stan przybliony

przedstawiony bdzie«.

JW. Wad. Plater jak najmocniej powstawa na odpowied
udzielon przez Ministra wojny. Uwaa w niej zupen nie-

wiadomo stanu wojska, a wymówki przytaczane za czcze

poczytywa. Powiedzia: »udzilimy si od 29 listopada a do

oddania Warszawy; raz przestamy si udzi; moe ju osta-

tnia chwila ratowania Ojczyzny; wkrótce upywa zawieszenie

broni; Rosyanie korzysta bd z naszego nieprzysposobienia

si«, i z tego powodu silnie nalega na Ministrów o zdanie

sprawy.

JW. Roman Sotyk udzieli Izbom wiadomoci, jakie od Wo-
dza otrzyma, o pozycyi wojsk nieprzyjacielskich. Mówi, e
w 25.000 zajli Jabonn i od Sochaczewa dziaa s gotowi.

Z tego powodu zachca Izby, aby dziaay, radziy, dopóki

wolno obradowa mog; owiadczy wreszcie, e zapewne Mi-

nister wojny bdzie móg da wkrótce objanienia o stanie

wojska, gdy wojewoda Ostrowski widzia ju raporta o liczbie

przytomnych pod broni, o liczbie Naczelnego Wodza. W kocu
owiadczy si za wnioskiem JW. Krysiskiego.

JW. Chemicki upatrywa »najwiksz, e tylko powiem,

opieszao«, w odpowiedzi Ministra wojny i obszernie tego

dowodzi. Powiedzia, e jeli Minister uwaa, i znajduje si

kto w tern gronie nie zasugujcy na objawienie mu tych ta-

jemnic, niech go raczej wskae, lecz niech Izb tak niedonemi
wymówkami nie zbywa. Sowem, uwaa w odpowiedzi Mini-

stra wojny albo niewiadomo nie do darowania o stanie woj-

ska, albo niech objawienia stanu tego Izbom.

Przybyy w tej chwili Minister przychodów i skarbu (Al.

Biernacki) w te sowa przemówi: »Zado czynic daniu Izb
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poczonych, skadam tu raport krótki, bo takie iest pooenie
rzeczy. O przyszoci teraz mowy by nie moe, tylko o tera-

niejszoci. Zasoby, jakie po opuszczeniu Warszawy odebraem

z rónych kas, wynosz 8.302.212. Z tych jest w srebrze i zocie

2.610.116; w biletach bankowych 3 (miliony?); w asygnacyach

skarbowych 500 (tysicy?); w listach zastawnych 1.311.328;

w kasie wojskowej 731 (tysicy?). Fundusze te zebrane s z kasy

jeneralnej Królestwa Polskiego, kasy gównej Województwa
Mazowieckiego, kasy konsumcyjnej miasta Warszawy, kasy

dyrekcyi loteryi i banku. Bankowych funduszów jest 5 (milio-

nów?); reszta z innych kas. Takie s zasoby nasze; obowi-
zkiem bdzie moim zrealizowa je w sposób odpowiadajcy

potrzebom armii. Asygnacyi skarbowych bdzie przeduony
pobór w podatkach, aby miay kurs tam, gdzie bdziemy prze-

chodzi. Listy zastawne bd spienione. Nawet co do gatunku

pienidzy stosowa si bd do potrzeb wojska. Naczelny

Wódz zada, aby pierwsza dekada pienidzmi gotowymi

opacona bya; stanie si temu zado. Oto jest tera-

niejszo.
Co do przyszoci, zasiki nasze zalee bd od pomyl-

noci ora, od obrotów wojskowych. Wszdzie, gdzie si znaj-

dziemy, stara si bdziemy realizowa jak najspieszniej bude-
towe dochody. Ile przynios, nie mona przewidzie.

Co do wydatków, nie jestem w stanie adnego da wy-

janienia. Niewiadome mi s potrzeby wojska; zmienia one

bd codziennie; trudno jest z pewnoci oznaczy. JJWW. pa-

nowie std si przekonaj, e nie mam adnych tajemnic;

z otwartoci odkrvem stan skarbu i na wszelkie pytania go-

lów jestem da tómaczenie«.

Izby okazay znaki zadowolenia z raportu J W.
Mi n i stra.

JW. lski uwaa, e dwie mamy drogi do dziaania:

droga ukadów i dalszej wojny: e ratyfikacya ukadów do Izb

naley. W kadym przypadku znajdowa potrzeb, aby Izby

o stanie rzeczy uwiadomione byy. Powiedzia, e Izby nie

daj od Ministra wojny dokadnych cyfrowych wykazów, ale

chc wiedzie wogóle ilo wojska, jego stan, zapasy i ducha.

Na te pytania byby zapewne potrafi odpowiedzie Minister

wojny. Gdy go niema, zapyta si Ministra skarbu, jako tego,
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który ostatni przyby, czyli o korpusie Ramorino wiadomoci

jakiej nie otrzyma?

JW. Minister skarbu odpowiedzia, e nic nie wie o korpusie

Ramorino; zapewni, e Minister wojny przygotowuje materyay

do raportu dla Izb, i prosi, aby te chciay by cierpliwe przez

wzgld na liczne zatrudnienia Ministra wojny.

JW. Wojewoda Ostrowski owiadczy w drodze familijnej,

i Naczelny Wódz zajty jest nietylko caym krajem, ale w szcze-

gólnoci bezpieczestwem Izb, które uwaa za skarb, za palla-

dium narodowe. rodki za zabezpieczajce Izby w razie na-

padów prywatnie Marszakowi mia udzieli. JW. Marszaek

da, aby to JW. Wojewoda objawi publicznie, na co tene
powiedzia, e Naczelny Wódz tylko pod warunkiem sekretu

chce to JW. Marszakowi udzieli, a JW. Marszaek powiedzia,

e nie przyjmie tego sekretu, bo nic tajnego przed Izbami

mie nie cbce.

JW. Wielopolski: »Jeeii tak troskliwie dowiadujemy si

o stan rzeczy, przeszo nas usprawiedliwia. Ministeryum jene-

raa Krukowieckiego jest winne: rzeczy do tego stanu dopu-

cio, i musielimy opuci Warszaw. Przypominacie sobie,

koledzy, e jenera Skrzynecki cigle mia na wzgldzie obron
Warszawy i zarcza, e, z jakkolwiek w niej si zostanie,

8 miesicy utrzyma si potrafi. Dzi we dwa dni wzita War-

szawa zostaa. Nie naleao take przewidzie, e mona si

nie utrzyma w Warszawie i przygotowa rodki do odwrotu?

Powiedzia Minister spraw zagranicznych, e wszystko ze
przypisa naley tym, którzy wybierali jeneraa Krukowie-

ckiego. Wszake nas zapewniano, e jego Ministeryum bdzie

Ministeryum form konstytucyjnych. Wszystkie wic kwestye

wane, wisalne, powinny byy by na Rad Ministrów wpro-

wadzane. U nas Prezes nie jest to, co król, aby móg osobno

z kadym Ministrem pracowa; jest to Prezes w Radzie Mini-

strów. Spodziewam si zatem, e tego rodzaju tómaczenia,

jak dzisiaj nam Minister spraw zagranicznych udzieli, wicej

ju dawane nie bd. Izby maj wzgld na to, e nie zawYsze

wszyscy Ministrowie mog tu by przytomni; mianowicie sto-

suje si to do Ministra wojny; lecz za to inni Ministrowie po-

winni dawa za nich objanienia. Wczoraj powiedzia Minister

fikarbu, e na kilka miesicy suba publiczna jest zapewniona,
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Kilka rozciga si od 3 do 10. Czyliby nie móg nam dzisiaj

wicej praecise liczby oznaczy? Gdym si dzi Ministra spraw
zagranicznych o korpus jeneraa Ramorino zapyta, rzek tylko,

e nic odpowiedzie nie moe; bliej wic kwesty moj wy-

jani. Syszaem wie potwierdzon od jednego Czonka
Rzdu, którego mi przyzwoito parlamentowa wymienia nie

dozwala, e jenera Ramorino, odebrawszy prywatn wiado-

mo o wziciu Warszawy i o zdradzie jeneraa Krukowie-

ckiego i o tern, e wojsko udao si w Województwo Pockie
dla zoenia broni, zaprotestowa przeciwko dziaaniom jene-

raa Krukowieckiego, a korpus jego Prezesem Rzdu Ks. Czar-

toryskiego wykrzykn. Pytam si wic JJWW. Ministrów, aby

w tej mierze niespokojnoci naszej zadosy uczynili«.

JW. Minister skarbu: »Nie wiem, czyli przystoi sowo ar-

tem za Izb powiedziane tu powtarza, jak to uczyni JW.
Wielopolski, lecz i t nieprzyjemno skadam na otarzu Oj-

czyzny. Wczoraj owiadczyem, e fundusze nasze wystarcz

na miesicy kilka z ogólnego porozumienia si z Ministrem

wojny; dzi nic w tej mierze dogodniejszego powiedzie nie

mog, gdy zalee to bdzie od tego, jak ubierzemy wojsko,

jak mu damy ga, czy bdziemy ywno paci, czy bra
w rekwizycy. Na to pytanie ani Minister wojny, ani Intendent,

a tern mniej Minister skarbu odpowiedzie moe. Co si tyczy

korpusu jeneraa Ramorino, nic mi wiadomo nie jest tak wzgl-
dem jego planów, jako te, czy Rzd Tymczasowy tam wy-

brany zosta. Moe by, e w przypuszczeniu, i z Warszaw
i armia si poddaa, przystpiono do wybrania Rzdu, lecz to

nie moe nas zasmuca, i owszem, pocieszaby powinno, i
w kadym punkcie Polacy oywieni s dz istnienia Polski.

Ani mona wtpi, e, skoro si poczymy z korpusem Ramo-
rino, wrócimy take do porzdku konstytucyjnego**,

JW. Wielopolski zapyta si jeszcze innych Ministrów kadego
w szczególnoci, czyli nie mog bliszych udzieli wyjanie
w tej mierze. Tak JW. Minister sprawiedliwoci, Deputowany Sza-

niecki, jak i JW. Minister owiecenia, Pose Lelewel owiadczyli,

e adnej o tern nie maj wiadomoci. JW. Wielopolski uwaa,
e w gosie Ministra skarbu znalaz si pierwszy cie podo-

biestwa do prawdy, e tak si stao, jak powiedzia; owiad-
czy, e nie wtpi o tern, co Minister skarbu powiedzia, e za
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zczeniem si z korpusem Ramorino wrócimy do porzdku
rzeczy, lub w inny stosowniejszy si uoymy, i radzi, aby

dla zasignienia wiadomoci, jakie w tej mierze Naczelny Wódz
bdzie móg' posiada, wysa do niego delegacy z jednego

Senatora i dwóch Czonków Izby Poselskiej zoon.
JW. Chemicki sprzeciwi si temu wnioskowi z powodu,

e Wódz jest teraz mianowany od Rzdu; twierdzi, e dosy
jest zapyta si w tej mierze Rzdu, w czem go popar JW.

Wojewoda Wodziski.

JW. Kasztelan Potocki wnosi, aby poleci JW. Marszakowi
zniesienie si z Naczelnym Wodzem. Minister za spraw zagr.

przypomina swój wniosek wyznaczenia delegacyi, któraby

w Rzdzie zasiadaa i wszelkie wiadomoci Izbom udzielaa.

Na to JW. Wad. Plater owiadczy, e ju JW. Prezydujcy w Se-

nacie i JW. Marszaek w Rzdzie zasiadaj, a przecie Izby

adnych nie odbieraj wiadomoci. Co si tyczy korpusu Ramo-
rina, chcia, aeby si Rzdu zapyta.

JW. Marszaek: »W odpowiedzi na gos poprzedni odpo-

wiedzie musz, i ja nie zasiadam w Radzie Ministrów z obo-

wizku, ale z dozwolenia Prezesa Rzdu, gdy uchwaa tego

mi nie nadaje; tern mniej zatem obowizkiem jest moim lub

Prezydujcego w Senacie zdawa Izbom raporta, bo osoby nie-

odpowiedzialne za to, co powiedz, czsto mogyby co odkry,

co nie powinno by wyjawione. Wolabym nie zasiada w Ra-

dzie, ni zdawa raporta, co si tam dzieje. To tylko dodaj,

e na Radzie adnej wzmianki nie byo o korpusie jeneraa

Ramorino. Gdym o tern wspomnia, powiedziano mi, e niema

adnego urzdowego doniesienia, a o wieciach gada nie

trzeba«.

JW. Jeowicki powiedzia, e rozumia, i w tym celu Pre-

zydujcy w Senacie i JW. Marszaek do Rady Ministrów za-

proszeni zostali, nie za udzielone im do tego pozwolenie, aby

Izby wiksz miay ufno w Rzdzie; lecz j«-li Izby adnej
std nie maj mie korzyci, to próna jest strata czasu i kilku

sesyi straconych w Warszawie. Co do korpusu Ramorina, znaj-

dowa, e droga przez Rzd jest duga i niepewna, i popiera

wniosek JW. Wielopolskiego; chcia tylko, aby ta delegacya

dowiedziaa si jeszcze, jakie Wódz ma sposoby zabezpieczenia
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ciaa prawodawczego; sdzi bowiem, e te jemu tajne by nie

powinny.

JW. Marszaek: »Nie mog poprzedniego gosu bez odpo-

wiedzi zostawi, gdy w nim osobisty zarzut upatruj. JW.
Jeowicki utrzymuje, i poniewa aden poytek nie wypywa
std, e Prezydujcy w Senacie i Marszaek Izby Poselskiej

zasiadaj w Radzie Ministrów, lepiej, eby nie zasiadali. Uy-
tekby wtenczas wypywa, gdyby zasiadali z obowizku na

mocy uchway. Obowizek ten nie by na nas woony; nie

powiedziaem wic zanadto, e za zezwoleniem Prezesa Rzdu
tam zasiadamy, gdy mógby na to nie pozwoli. Co do trze-

ciego zarzutu, jakobymy z tego powodu jak sesy stracili,

yczybym, aby to byo poparte faktami. Raz o par godzin

si spóniem, lecz pisaem zaraz do JW. Zwierkowskiego, aby

si kolegów zapyta, czyli wol si zatrzyma do godziny 12,

czy do dnia nastpnego sesy odoy. Woleli si zatrzyma,

i ja te natychmiast przybyem «.

JW. Jeowicki owiadczy, e od czasu, jak w tern gronie

zasiada, powzi to przekonanie, e JW. Marszaek i Prezydu-

jcy w Senacie nietylko na zaufanie, ale i na wdziczno Izb

zasuguj. Co powiedzia, byo tylko familijne dlatego, e raz

sesya sobotnia solwowana bya do wtorku z powodu Rady
Ministrów odbywajcej si w poniedziaek; zreszt cofn swój

wniosek i zarczy JW. Marszalka o najmocniejszym swoim
szacunku.

JW. Wojewoda Ostrowski owiadczy, e nie byby ust

otwiera, gdyby nie sposób niejako familijny dzisiejszych obrad.

Sdzi, e s rzeczy, które Marszakowi mog by wiadome,

lubo nie komunikowane Izbie. Na dowód, jak dalece sekret

w dziaaniach wojennych jest potrzebny, przytoczy sowa Na-

poleona, który powiedzia, e gdyby on by we dwóch osobach

i obiedwie wiedziay o jego planach, natychmiastby jedn roz-

strzela kaza. Twierdzi wreszcie, e Izby Wodzowi zaufa

powinny, skoro on zarczy, e obmyli rodki do ich bezpie-

czestwa.

JW. Zienkowicz chcia, aby JW. Marszaek wysucha tego,

co Wódz Naczelny mia mu do powierzenia. Izby bd zaspo-

kojone, jeli on to dobrem znajdzie. Uwaa wniosek Ministra

spraw zagranicznych o wyznaczenie delegacyi do zasiadania
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w Rzdzie, jako ch usunicia si od wszelkiego dziaania,

i zmiany Rzdu zada; chcia wreszcie, aby o korpusie jene-

raa Ramorino JW. Marszaek powzi wiadomo.
JW. Minister sprawiedliwoci (Jan Olrych Szaniecki): »Dzi-

siejsze interpelacye i dyskusye przekonywaj nas. e ani uchway
dotd nadajce atrybucye Rzdowi, ani odpowiedzialno Mi-

nistrów, ani zasiadanie w Rzdzie Prezydujcych obu Izb nie

s dostateczne do wlania w Izby tej ufnoci, jak wadza wy-

konawcza mie powinna. Jeeli Izby nie s z teraniejszego

Rzdu zadowolone, od nich zaley zmieni form Rzdu i wzi
pomidzy siebie wadz wykonawcz i razem z ni dziaa,

co wszystko na jedno wyjdzie. Jeeli Rzd z kadego kroku

codzienne ma zdawa Izbom raporta i odnosi si do nich po

decyzy, zniknie rozdzia wadz: wszystkie zcz si w jedn.

Skoro Rzd nie da ani zasików pieninych, ani adnej
uchway dla zaradzenia potrzebom kraju, dowodem to jest, e
pooenie nasze nie jest tak krytyczne. Gdyby Rzd widzia,

e jutro, za tydzie lub miesic nie bdzie czem wojska utrzy-

ma, przedstawiby to Sejmowi. Jeeli Rzd nie posiada zau-

fania Izb, i dotychczasowe uchway nie s dla nich dostateczn

rkojmi, prosibym o decyzy, czy Ministrowie i Rzd maj
si stosowa do poprzednich uchwa, czy do szczegóowych
decyzyi Izb? Jeeli tak, aden z Ministrów nie wemie na siebie

tej odpowiedzialnoci, aby codzie innym dowolnym rozporz-

dzeniom by posusznym, bo to przechodzi mono fizyczn

i mora n«.
JW. Marszaek: »Par sów odpowiedzie musz na zapy-

tanie JW. Ministra. Jako Minister sprawiedliwoci, powinienby

przestrzega cisego zachowania praw. Uchway uchwaami
tylko zmieniane by mog; decyzy znosi decyzya. adna do-

td nie zapada decyzya, któraby zmieni moga uchwa.
Deklaracyi adnej w tej mierze nie potrzeba. Gdyby kto upa-

trywa potrzeb zmiany formy Rzdu, nie trzeba na to inicya-

tywy od samego Rzdu; kady moe w tej mierze poda
wniosek do laski. Ju do dawno obradujemy i oswojeni

jestemy z formami, e nie potrzeba, aby kto nam wskazywa,
co mamy czyni«.

JW. Minister sprawiedliwoci: »Jeeli uchway sejmowe nie

s zmienione, czemu si do nich nie stosujemy? czemu wyma-
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gaj rzeczy, które walcz z uchwaami? Gdzie jest, aby ra-

porta Izbom byy zdawane? Co do delegacyi, z naszej strony

jest wszelka otwarto i ch zyskania zaufania Izby. Goto-

wimy publicznie si naradza. Jeeli Izby tego daj, niech

to ucbwal«.

JW. Wojewoda Ostrowski wyrazi swoje zadziwienie, e
Minister podkopuje zasady Rzdu, którego broni powinien;

twierdzi, e dla zaspokojenia nieufnoci, a raczejby owiadczy
powinien, e urzd dla Ojczyzny powica.

JW. Minister sprawiedliwoci: »To przedstawienie wczoraj

ju Prezesowi uczyniem«.

JW. Minister spraw zagranicznych owiadczy, e JW. Zien-

kowicz zupenie jego wniosek przeistoczy. Mówi on, aby wy-
znaczona bya delegacya nie dla zasiadania w Rzdzie, ale dla

odbierania wiadomoci, które Izby mie chc, a które si co-

dziennie zmieniaj tak, e Ministrowie zawsze z niemi do Izby

przychodzi nie mog.
JW. Subicki zwróci dyskusy do wniosku JW. Wielopol-

skiego; sdzi, e nieodzowne jest otrzymanie tych wiadomoci,

lecz e to zapomoc Rzdu Narodowego nastpi powinno.

JW. Minister skarbu wyrazi, e obowizkiem jest wszelkich

rzdów konstytucyjnych udziela Izbom czstej i dokadnej

wiadomoci o stanie rzeczy, i zarczy, e Rzd Narodowy obo-

wizku tego bez delegacyi dopeni.

JW. Dembowski wystawia niebezpieczne pooenie nasze,

a przytem tajemniczo Ministeryum, e albo nie chce, albo

objawi nie moe najwaniejszych przedmiotów. Powiedzia,

e Minister skarbu wczoraj te same mia materyay, które dzi

Izbom przedstawi; wymawia mu, e za pierwszego swego
Ministeryum artami zbywa interpelacye, e o wielkich zape-

wnia zasobach, kiedy w tydzie potem do rekwizycyi przy-

stpi musiano. Co si tyczy samej kwestyi o korpusie jeneraa

Ramorino, uwaa, e teraniejsi Ministrowie, wchodzc do

skadu Rzdu za jeneraa Krukowieckiego, powinni wiedzie

o dawanych mu instrukcyach i rozkazach. Twierdzi, e dla

dowiedzenia si o istotnem pooeniu rzeczy konieczne jest

wyznaczenie delegacyi do Naczelnego Wodza.
JW. Minister skarbu: »Zurzuty poprzedniego mówcy nadto

byy ogólne, abym mia na nie odpowiedzie. Co si tyczy
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administracyi skarbowej, inne miaem pole usprawiedliwienia

gi. Co do jeneraa Ramorino, owiadczyem, e jest obowizkiem
Rzdu wszelkie wiadomoci Izbom udziela. Jeliby w tern na-

stpio spónienie ze szkod sprawy Narodu, spada za to na

Ministrów odpowiedzialno, od której si oni nie wymawiaj.
O ile jest niesuszny zarzut co do skadu teraniejszego Mini-

steryum, przedstawi Izbom musz co do osoby mego kolegi,

który 'o skadu ostatniego Ministeryum nalea. Znane nam
jest gruntownie postpowanie jeneraa Krukowieckiego; wiemy
o ile jest legalne, o ile wystpne: legalne przez cay cig jego

administracyi, wystpne w samym kocu. Skoro o tern Mini-

strowie wiadomo powzi mogli, jeden z nich da swoj
dymisy. -Jest to sposób, którym Ministrowie ostrzegaj Izby

o wystpnem postpowaniu Naczelników Rzdu«.
JW. Nakwaski popiera wniosek JW. Wielopolskiego, lecz

nie chcia od form obowizujcych odstpowa i za poredni-

ctwem Rzdu chcia powzi wiadomoci o korpusie nietylko

jeneraa Ramorina, ale i Róyckiego. Mówi take, e Izby

maj na celu ocalenie honoru narodowego, co przez ukady
nastpi nie moe, lubo wojsko nawet przez kapitulacy moe
swój honor ocali.

JW. Minister sprawiedliwoci: »Skoro przychodzi do tego

punktu, e (nic) nie powinno by sekretem pomidzy Rzdem
a Izbami, ja take familijnie zapytuj si biegych w dyplomacyi

i zasadach Rzdu, czy moemy przyoy si do zbawienia

Ojczyzny, kiedy te dwie wadze pocz si familijnie ?«

Gosy: »Nie chcemy tego!«

»A wic, czy powinny by wyjawiane Izbom sekreta dy-

plomatyczne lub dotyczce obrotów wojennych? Ze s pewne
restrykcye. tego nam czste dowody dawao zesze Ministeryum

spraw zagra icznych«.

JW. Krysiski: »S pooenia tak nadzwyczajne, e jeden

jest tylko krok od szczytnoci do miesznoci. Dowodem tego

gos Ministra sprawiedliwoci. I mymy si spodziewa mogli,

aby dzi w Zakroczymiu mona tu przychodzi z teoryami,

z zasadami i liniami demarkacyjnemi i caym orszakiem tych

oklepek politycznych na które, nieraz ju powiedziaem, e
zwaa nie naley w tak nadzwyczajnych okolicznociach! Ta
chwila jest tak wielka, e tego rodzaju myli trzeba mie
Dyaryusz T. VI. 40
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zawsze na wzgldzie. Teraz nie mona inaczej sprawy publi-

cznej prowadzi. Minister skarbu zastosowa si do woli Izb
y

lecz có std? Jest to tylko cz raportu. Trzeba nam sysze
raporta innych Ministrów, aby to mogo Izby owieci. Có nam
std, e wiemy, i mamy 8 milionów, jeeli nie bdziemy wie-

dzie, jak wielkie s nasze wydatki? Ta wana okoliczno
nakazuje, aby inni Ministrowie jak najspieszniej Izbom raporta

zdawali. Co si tyczy delegacyi: materya jeneraa Ramorino

moe jest jedyna w swojej wanoci. Izby z jednej ostatecznoci

przechodz do drugiej. Nadto bylimy skwapliwymi w wyzna-

czeniu owej delegacyi bolimowskiej, która, jak skutek prze-

kona, zasiaa wszystkie ze elementa w wojsku: niekarno,
sejmikowanie. Teraz trzech osób familijnie do Naczelnego Wo-
dza wysa obawiamy si. Wniosek ten jest nawet w interesie

materyalnym Ministrów, którym, gdy ju tyle s zatrudnieni,

nie moemy poleca jeszcze znoszenia si z Naczelnym Wo-
dzem, a od niego tylko prawdziwe wiadomoci tylko odebra
bdziemy mogli. Minister spraw zagranicznych da, aby de-

legacya z Izb bya przy Rzdzie dla powzicia tylko wiado-

moci: byby to pleonazm. Delegacya ta musiaaby robi raport

Izbom: nie lepiej, e, unikajc tego niepotrzebnego kóka, sami

Ministrowie zdawa go bd? Popieram raz jeszcze wniosek

JW. Wielopolskiego, gdy kwestya o jenerale Ramorino jes

arcy-witalna«.

JW. Minister sprawiedliwoci: »Jeeli delegacya wyzna-

czona bdzie do Naczelnego Wodza z pominiciem Prezesa

Rzdu, do którego nominacya Naczelnego Wodza naley, b-
dzie to to samo, co powiedzie, e Rzd nie egzystuje«.

JW. Chemicki stan w obronie JW. Ministra skarbu prze-

ciwko zarzutom JW. Dembowskiego. Utrzymywa, e zawsze

Minister z godnoci odpowiada na zapytania Reprezentantów

i dzisiaj dostatecznie zda raport. Ministrowi sprawiedliwoci

owiadczy, e niepotrzebnie daje Izbom inbtrukcye. Sdzi, e
form ni<rdy odstpowa nie mona i delegacy nie do Wodza,
lecz do R/.du wyznaczy naley. Wreszcie Wojewodzie Ostrow-

skiemu owiadczy, e Marszaek nie powinien mie nic taj'

nego przed Izbami, ale Wódz moe mu nie jako Marszakowi,
ale jako Wadysawowi hr. Ostrowskiemu, najgodniejszemu

Polakowi, tajemnic powierzy.
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JW. Minister sprawiedliwoci (Jan Olrych Szaniecki) chcia

odpowiedzie na zarzuty JW. Chemickiego; gdy jednak Izby

okazay, e nie chc dalej przedua osobistych dyskusyi, ust-
pi z awki m in isteryaln ej, owiadczajc, ejuMi
nistrem by przesta.

JW. Wad. Plater da jak najspieszniejszego wyznaczenia

delegacyi. JW. lski nie chcia przypuci, aby Ministrowie nie

byli uwiadomieni o losie korpusu Ramorino; uwaaby to za

niedopenienie przez nich obowizków. Popiera wniosek JWT
.

Wielopolskiego i da, aby ta delegacya do Naczelnego Wo-
dza dowiedziaa si razem o stanie siy naszej zbrojnej.

JW. Cezary Plater owiadczy, e to nie nieufno w Rz-
dzie jest powodem do wyznaczenia delegacyi, ale niebezpieczne

okolicznoci, w jakich si kraj znajduje. da wyznaczenia

dwóch delegacyi: jednej projektowanej ju do Wodza, drugiej

do Rzdu celem dowiedzenia si. czy Rzd wchodzi w ukady
z Rosyanami, czy dalej wojn prowadzi?

JW. Waleryan Pietkiewicz da objanie nietylko co do

korpusu Ramorino, ale take co do korpusów jeneraa Róy-
ckiego i pukownika Zaiiwskiego; obawia si bowiem, aby

instrukcye jeneraa Krukowieckiego na zgub ich nie wysta-

wiy. Twierdzi dalej, e jak Izby dla honoru narodowego nie

przystpi do adnych ukadów, tak Rzd dla ocalenia kraju

nie powinien si od nich zupenie usuwa. Gdy wiadomo jest,

o ile dalekim jest teraniejszy Prezes Rzdu od wszelkich

ukadów, naleaoby wyznaczy osoby przystpniejsze do trakto-

wania z wojskiem rosyjskiem.

JW. Minister spraw zagranicznych : »Zdaje si, e los nie

przesta nas przeladowa, kiedy w przedmiocie tak prostym tak

dugie i tak draliwe prowadzimy dyskusye, e a jeden z Mi

nistrów przymuszony by opuci awk ministeryaln. Przed-

miot tymczasem jest prosty; adnego sporu nie widz; chodzi

o wiadomoci, których Izby daj. Ju niektóre da Minister

skarbu. Ja odpowiedziaem na to, com wiedzia. Minister wojny

gotów jest zda raport, skoro fizyczna mono tego dozwoli..

Kwestya o korpusie jeneraa Ramorino nie moe by rozwi-

zana, bo lubo uywamy wszelkich rodków, aby powzi wia-

domo, nie od nas zaley, aby one doszy. Nie mamy ich

40*
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i o innych korpusach, bo nie mona. Skoro je otrzymamy, na-

tychmiast Izbom udzielone bdce
JW. widziski dlatego popiera wniosek JW. Wielopol-

skiego, e sdzi, i Rzd albo nie ma, albo nie chce da wia-

domoci o korpusie jeneraa Ramorino; doda nawet, e to

moe jest interesem Rzdu, aby ich Izbom nie udzieli.

JW. Wielopolski rozumia, e Rzd dzi nie jest wicej

objaniony, jak by wczoraj, a jeeli deputacya do jeneraa

Skrzyneckiego ze skutki sprawia, to teraniejsza ich nie spro-

wadzi, gdy si uda do Wodza z uszanowaniem nalenem na-

czelnikowi wojska.

JW. Krysiski z tego powodu popiera wniosek JW. Wie-

lopolskiego, i sdzi, e delegacya z Izb, wiadoma caego toku

dyskusyi, najlepiej wszystkie szczegóy wybada. Przeciwnie

iW. Wojewoda Prezydujcy w Senacie i JW. Zwierkowski opierali

si w v sani u delegacyi do Wodza dlatego, e on jest wadz
od Rzdu zalec, a JW. Szaniecki doda, e Prezes Rzdu poje-

cha do Modlina, gdzie go Wódz zapewne o wszelkich szcze

góach uwiadomi; mona wic bdzie od niego za powrotem

wszelkiej zasign wiadomoci.

JW. Zienkowicz proponowa, aby da od Rzdu obja-

nienia na pimie. JW. Wielopolski chcia, aby wotowanie na

jego wniosek nastpio, lecz JW. Marszaek owiadczy, e poda-

wanie kwestyi naley do Prezydujcego, a podug przyjtego

zwyczaju kwestye wszystkie si dyskutuj i te s podawane,

na które Izba si zgadza. Izby przystay n a n as t p uj c
kwesty podan przez J W. Marszaka: Kto jest za

wysaniem delegacyi do Wodza, przejdzie na praw
stron; kto za wezwaniem RzduNarodowego o da-

nie wyjanie wzgldem korpusu Ramorina — na
lew stron.

Nalewa stron przeszo 31 Czonków, napraw
22. Objanienia wic od Rzdu powzite byumiay.
Termin oznaczono na godzin 6 w wieczór dnia
te go.

JW. Dembowski, nie ufajc, aby na ogólne zapytanie Rzd
da zaspakajajc odpowied, da, aby korespondeneya jene-

raa Ramorino z Wodzem Naczelnym w oryginale Izbom bya
przedstawiona.
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JW. Jeowicki chcia, aby nietylko o jenerale Ramorino

Rzd da objanienia, ale i (o) jenerale Róyckim, pukowniku
Zaliwskim i sposobach zachowania Reprezentacyi narodowej

od niebezpieczestwa.

JW. lski sdzc, e powierzony Wodzowi kierunek siy

zbrojnej uwalnia go od tómaczenia si Rzdowi, chcia, aby

delegacy moga w takim razie do Naczelnego Wodza si uda.

JW. Minister skarbu sprzeciwi si temu wnioskowi, raz,

e ju decyzya Izb zapada, e nie bdzie delegacy(a) do Na-

czelnego Wodza wysyana; drugi raz, e jeeliby Naczelny Wódz
nie chcia tajemnicy swojej Prezesowi Rzdu wyjawi, podo-

bnieby i z delegacy od Izb postpi. Uwaa wic wniosek JW.
lskiego za niewaciwy w formie, a w skutkach bezowocny

JW. Subicki wniós, aby proponowana wyej delegacy

posana bya do Rzdu dla odebrania tych wiadomoci, i pro

ponowa na jednego z jej czonków JW. Wielopolskiego, jako

tego, który wniosek uczyni.

JW. Wielopolski: »My od Naczelnego Wodza damy udzie-

lenia takich tylko wiadomoci, jakie on nam da bdzie móg.
majc wzgld na pooenie nasze i sekret wojenny. Z tego

powodu sprzeciwiam si wnioskowi kolegi Dembowskiego.

Nieodzown jest rzecz, aby pomidzy jeneraami a Naczelnym

Wodzem panowaa zupena ufno, eby ci byli pewni, e co

oni pisz, nie bdzie objawiane. Ta ufno podkopan by zo-

staa za przyjciem wniosku JW. Dembowskiego. Lecz powinna

by wysana delegacy do Rzdu, gdy to jest jedyny sposób

otrzymania wszelkich potrzebnych nam wiadomoci, gdy Mi

nistrowie w cigu caej dyskusyi byli w opozycyi. Nie sdz
bowiem, eby ich stan umysów dozwala im wszystkie szcze-

góy obj«.
JW. Godebski: »Nie zabieraem gosu w poprzednim wnic-

sku, bo sposób, w jaki obrady si odbyway, boleci mnie

przejmowa. Gdymy ju postanowili, aby si zapyta Rzdu
Narodowego, wnosz wic, chcc pooy koniec dalszej dy-

skusyi, aby adnych nie ka punktów. Im wicej pooymy
punktów, tern wicej opucimy rzeczy, któreby si delegacy
dowiedzie moga, skoromy si w tern na jej wiato spucili.

Kady z nas obecny dzisiejszej dyskusyi wie, o co Izbom cho-

dzi. Nie potrzeba wszystkich szczegóów wylicza. Zakoczmy
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wic ju dyskusy, a przystpmy do wyznaczenia Czonków,
którzy si w delegacyi uda maj do Rzdu, aby mieli czas

swego zlecenia dopeni i dzi w wieczór raport zda Izbom«.

JW. Minister skarbu: »Od woli Izb zaley, czy delegacy

wysa do Prezesa Rzdu, czy przez organ Ministrów zada
objanie, lecz mog miao Izby zapewni, e Prezes Rzdu
pragnie Izby we wszystkiem jak najspieszniej owieca. Jeeli

to nie miao miejsca wzgldem korpusu Ramorina, to dlatego,

e sam Prezes stanowczych faktów nie wiedzia. Jeden tu za-

rzut odeprze musz. Najniewaciwiej owiadczy Pose gro-

dzieski (Al. Wielopolski), jakoby Ministrowie byli w opozycyi

z Izb. Ministrowie gosowali z wikszoci, nie byli wic
w opozycyi. Dlatego, e JW. Wielopolskiemu udao si wmówi
w Naród, e bya niezgoda midzy Rzdem a Ministrami, najzgu-

bniejsze std wyniky skutki. Dlatego moe dzi tu obradujemy^.

JW. Zarczyski chcia, aby przynajmniej delegacya odczy-

taa korespondencye jeneraa Ramorino; sdzi bowiem, e od

losu tego korpusu zbawienie Ojczyzny zaley, i zgub kraju

uwaa w takiem rozdwojeniu rzdów i si naszych, o jakiem

wieci donosiy.

JW. Modliski: »Zgadzam si zupenie z koleg Godebskim,

aby jak najprdzej delegacy z trzech czonków wybra, lecz

przeciwny jestem, aby ona oryginalne czytaa papiery, gdy w nich

jenera Ramorino donosi moe o obrotach wojennych, o któ-

rych my uwiadomieni by nie powinnimy. Ufamy Naczelnemu

Wodzowi i Prezesowi Rzdu. Ufno t utrzymywa powin-

nimy. Lecz jeli raz jeszcze, jak na dzisiejszej sesyi, pod ró-

nymi pozorami sia bdziemy midzy braci nieufno, nie-

zgod, to ja t Izb opuszcz «.

JW. Kasztelan Olzar: »Nie zwykem nudzi was czstymi

gosami; wtenczas si tylko odzywam, kiedy sumienny czuj

obowizek mówienia. Dzi, gdy Ojczyzna jest nad grobem,

kiedy osoby nasze wkrótce moe stan przed sdem Stwórcy,

a dziaania nasze przed strasznym sdem historyi, dzi osobi-

stoci unosi nas nie powinny. Ojczyzna, honor narodowy po-

winny by jedynym celem naszych myli i dziaa. Przychylam

si wic do wniosku JW. Godebskiego, aby jak najprdzej do

wyboru delegacyi przystpi i raz zakoczy spory, które, miem
powiedzie, gorszcymi zostay«
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JW. Wielopolski: »Jeeli raz ju ze wzgldu na pooenie
nasze pominem osobisty zarzut, tak i teraz, wchodzc w za-

sady przez Kasztelana Olizara objawione, drugi zarzut, acz

dotkliwy, milczeniem pomijam. Co do faszywoci mojego twier-

dzenia, owiadczam, e nie mówiem, aby Ministrowie byli

w opozycyi z Izb, tylko co do mego wniosku wzgldem wy-

znaczenia delegacyi«.

JW. Godebski: »Sdz, e ju zbliamy si do podanego
koca i e im mniejsz damy delegacyi instrukcy, tern lepiej

polecenia dopeni i zaufania naszego nie zawiedzie. Dao si
to sysze, jakobymy mieli dwa Rzdy, i w tern zgub kraju

upatrywano. Ja t rzecz z innego stanowiska uwaam. Ja wi-

dz, e, skoro korpus Ramorino odebra wiadomo o poddaniu

si Warszawy, nie wiedzc, jak Sejm postpi, postanowi zgi-n i do koca broni ziemi ojczystej. Dlatego wszelkich usi-

owa dooy powinnimy, aby si z tym korpusem poczy.
Skoro to nastpi, charakter jeneraa Ramorino i anteriora Ks.

Czartoryskiego dostateczn s rkojmi, e znowu si w po-

rzdek prawny zlejemy«.

JW. Zienkowicz wniós, aby JW. Marszaek i Prezydujcy

w Senacie wyznaczyli czonków tej delegacyi. Gdy si na to

Izby zgodziy, JW. Wojewoda Prezydujcy w Senacie wyzna-
czy Kasztelana Olizara, a JW. Marszaek JJ W W. Z wier-

kowskiego i Zienkowicz a, a gdy si ten wymówi, w jego

miejsce zaprosi JW. Malinowskiego.
Sesya zawieszon zostaa do godziny 6 wieczornej.

Posiedzenie Izb poczonych wZakroczymie
z d. 12 wrzenia 1831 roku (wieczorne).

Po zebraniu si Czonków obu Izb sejmowych w kociele

XX. 00. Kapucynów w Zakroczymie o godzinie 6 wieczorem

JW. Floryanowicz w zastpstwie Sekretarza odczyta list obe-

cnoci Reprezentantów, z której okazao si, e byli obe-

cnymi (47):
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Z Województwa Krakowskiego. Deputowani: JW. Jan

Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. An-

drzej Deskur. Konstanty widziski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Teofil Mo-

rawski. Marcin Radoski. Floryan Suchecki. Kantorbery Tymowski. Wad
hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Teodor Morawski. Antoni Rembowski.
ZWojewództwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst Mo-

rozewicz. Józef wirski.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Maryan Cis-

sowski. Wincenty Chemicki.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. An-
toni Plichta. Fra. Dbrowski. Fra. Trzciski. Eugeni Subicki. Józef

Modliski.

Deputowani: JJWW. Walenty Zwierkowski. Fra. Woowski.
Wojciech Chodecki.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JW. Joachim

Lelewel.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW\ An-

toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Fra. Kisielnicki. Wincenty Gawro-
ski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JW. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JW. Ksawery
Godebski.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: JJWW. Aleksan-

der Jeowicki. Amancyusz Zarczyski. Aleksander Bernatowicz.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JJWW. Win-

centy hr. Tyszkiewicz. Jakób Malinowski. (Józef) Bohdan Zaleski.

Z Województwa Grodzieskiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Wielopolski. Eugeniusz Breza.

Z Województwa Wileskiego. Posowie: JJWW. Antoni Prze-

ciszewski. Adam Koysko. Cezary Plater. Ludwik Pietkiewicz. Ludwik Zam-
brzycki.

Z Województwa Miskiego. Posowie: JJWW. Waleryan

Pietkiewicz. Wad. Plater. Antoni Huszniewicz.

Lista obecnych Senatorów Królestwa Pol-

skiego (4)

:

Wojewodowie: JW. Wodziski Maciej Prezydujcy.

Kasztelanowie: JJWW. Potocki hr. Micha. Olizar hr. Narcyz

Ostrowski Wojciech.

JW. Prezydujcy w Senacie Wodzi(s)ki : »JW. Olizar raczy

odczyta sprawozdanie z odbytej delegacyi do Rzdu Naro-

dowego«.
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JW. Kasztelan Olizar: »Jakkolwiek raport, który bd mia
honor odczyta, nie zawiera w sobie ani adnych wojskowych

planów, ani tez nic takiego, coby sprawie naszej szkodzi

miao, gdy jednak s tam wykazy, które nie powinny by pu-

blicznie czytane, dlatego prosibym o zamienienie si w wy
dzia tajny «.

JW. Szaniecki : »Czsto uywamy tych terminów, e si
przed publicznoci drzwi zamyka; naley wic t okoliczno

wyjani. Nie zamyka si drzwi przed dobrymi patryotami,

ale z powodu, e nie wiemy, kto si midzy nimi znajduje;

na wypadek przeto, aeby li ludzie nie donieli nieprzyja-

cielowi i przez to nie szkodzili ogólnej sprawie, usuwa si
i proszon jest na ustp publiczno, ale nie w adnym in-

nym celu«.

JW. Marszaek: »Czy wniosek JW. Olizara zamienienia si

w wydzia tajny Izby popieraj ?«

— Gosy: »Popieramy !« —
»Gdy wniosek jest poparty, przystpimy do rozstrzygnie-

nia. Kto zatem jest zdania, aebymy si w wydzia
tajny zamienili, powsta raczy«.

— Znaczna wikszo powstaa. —
» Wskutek objawionej woli Izb upraszam arbitrów na ustp«.

Po oddaleniu si arbitrów zabra gos JW. Kasztelan
Olizar.

JW. Kasztelan Olizar: »Wskutek decyzyi waszej udalimy
si do Rzdu Narodowego, aby powzi wiadomoci wzgldem
korpusów jeneraa Ramorino, Róyckiego, jak wzgldem obja-

nienia si w okolicznociach, które nam przez was wskazane

zostay. O skutku czynnoci naszych mamy honor donie. Na
zapytanie nasze, gdzie si znajduje jenera Ramorino, czy pra-

wda, e uda si w inn stron, jak w t, która go do nas

prowadzia i, jeeli tak jest, z czyjego rozkazu to uczyni, Rzd
Narodowy owiadczy nam. e adnych w tej mierze urzdo-

wych nie ma doniesie, e list jakoby od jeneraa Ramorino,

(o którego przyjciu stosownie do rozsianej wieci wspomnie-

limy) by tylko kartk bez podpisu przyniesiony przez chopa
i na adn wiar nie zasugujcy; e nakoniec przysany by
od jeneraa Ramorino oficer z ustnemi poleceniami, które, wy-

wiecajc plan postpowania jego nadal, nie mog by przed
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uskutecznieniem tego planu komunikowane i s dla Rzdu
nawet sekretem, o którego odkrycie dobrze zrozumiana mio
Ojczyzny upomina si nie dozwala. W tej samej kategoryi

znajduj si i plany Naczelnego Wodza wzgldem porusze,

jakie wojsko tu bdce ma wykonywa. Rzd o nich nic nie

wie, nie móg przeto i nam nic komunikowa w tym wzgl-
dzie; dlatego i my stanowczego o nich objanienia da wam
nie moemy. Korpusy jeneraa Róyckiego i pukownika Zaliw-

skiego, jako partyzanckie, a przeto nie majce staego punktu

oparcia si, nie mogy jeszcze dotd skomunikowa si z Rz-
dem; moemy jednak zapewni Izby, e Rzd Narodowy
i Wódz Naczelny przedsiwzili wszelkie najskuteczniejsze

rodki do skomunikowania si i przesania rozkazów tak tym
dwom korpusom, jak i korpusowi jeneraa Ramorino. Zdaje

si, e to zapewnienie powinno was zaspokoi i przekona, e
wicej nie moemy da, jak tego, aeby Rzd Narodowy
i Wódz Naczelny powinnoci swojej dopenili. Nakoniec, jak-

kolwiek wie, która si daa sysze w Izbie, nie bya urz
downa, a tern samem zawczenie do Izb przyniesiona, pyta-

limy si o utworzeniu nowego Rzdu przez korpus jeneraa

Ramorino. Wie ta na niczem opart nie jest, i adnych o niej

urzdowych niema wiadomoci. Na wszelki jednak przypadek,

jeeliby to byo prawd, zwaajc z jednej strony na anteriora

Ksicia Adama Czartoryskiego, z drugiej na to wszystko, co

z ust samego Prezesa Rzdu syszelimy, sdzimy, e rywali-

zacya tych dwóch rzdów po poczeniu si naszem bdzie
chyba o to, który któremu ma ustpi, nie za, ktoby t wa-
dz chcia przy sobie zatrzyma. Zdaje si, e to nie powinno

was niespokojnymi czyni, bo za pierwszem skomunikowaniem
si wszelka co do tego obawa usunit /ostanie. W cigu roz-

mowy naszej zapytywalimy troskliwie o bezpieczestwo Izb,

które uwaane by powinny za palladium egzystencyi Ojczyzny

i nie mog by naraone na to, aeby albo rozpdzone nie

mogy zebra si w potrzebie, albo byy wystawione na przy-

mus zrobienia cokolwiek przeciwnego uchwaom swoim. Z od-

powiedzi Prezesa Rzdu przekonalimy si, e czuwa nad tern

bezpieczestwem i otrzymalimy przyrzeczenie, e jeeliby nam
jakiekolwiek niebezpieczestwo zagraao, nietylko wczenie
uwiadomieni bdziemy, ale nadto podane nam bd sposoby
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dla uniknienia tego niebezpieczestwa. Jeeli za teraz spo-

soby te nie s wskazane, to dlatego, e one wynikn dopiero

naturalnie z natury niebezpieczestwa i strony, z której na-

dej moe, czego teraz przewidzie niepodobna. O skutku dzi-

siejszego zjazdu Rzd jeszcze nic nie wie; to tylko jest wia-

domem, e jenera Ledóchowski uda si do Nowego Dworu
dla widzenia si z przysanym z tamtej strony parlamentarzem.

Konferencya miaa by o godzinie 10-ej; musiaa si przeci-

gn; o jej skutku raport moe dopiero jutro przybdzie. Na-

koniec z rozmów, które JW. Malinowski mia tak z Naczelnym

Wodzem, jak i z jeneraami, dowiedzielimy si, e sia zbrojna

nasza, pod Modlinem zgromadzona, do 33 tysicy dochodzi, e
ywno wystarcza do opatrzenia fortecy i utrzymania wojska

a do zaczcia ruchów: to wszystko dodane do pomylnego
dosy stanu finansów, o którym Izby dzisiaj uwiadomione

zostay, pozwala nam mie dobre nadzieje i o sprawie naszej

nie wtpi. Czuj ja dobrze, e Izby po dzisiejszej dyskusyi

znajd moe raport deputacyi niedostatecznym; lecz spodzie

wam si, e zechc z nami podzieli to zdanie, i wszystko to

co si tyczy ruchów wojennych i co jest z nimi w stycznoci

wiadome nam by nie moe. Równie racz Izby uwierzy, e
wszystko to, co nam przez Ministrów doniesionem zostao, jest

realne i e Rzd Narodowy przez tak krótki czas wicej wia-

domoci zebra nie by w staniem.

JW. Zwierkowski, jako czonek deputacyi: »Do powyszego
raportu to dodam, i kartka od jeneraa Ramorino, pomimo
pewnej wzgldem niej wtpliwoci, by-fa ekstazyowana i nie

zasuguje na wiar. Rozkazy do wszystkich korpusów byy
wysane; nie jeden, ale kilku kuryerów pod rónymi pozorami

zostao wysanych; co chwila spodziewano si wiadomoci; a-
den z nich nie wróci; ten za. który od jeneraa Ramorino

przyby, nie mia dowodu na pimie; owiadczy tylko ustnie,

i jenera Ramorino planów swoich na pimie nie przesya

dlatego, aeby przypadkiem popadszy w rce nieprzyjaciela

jemu odkryte nie zostay; e do wykonania swoich planów

wypada mu niejakie ruchy uzupeni i e chce ulega Rz-
, dowi Narodowemu. Moe z powodu przestrachu, moe faszywe

wiadomoci z Warszawy odebrane byy mu powodem, i mu-

sia si chwyci tego kroku, o jakim bya mowa. Co do kor-
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pusów Róyckiego i Szembeka, jako partyzanckie, byy na róne
oddzielne korpusy podzielone i zawsze jako partyzanckie uwa-

ane. Czy maj si poczy i w jaki sposób dziaa, to Wódz
Naczelny chcia mie tajemnic; zapewni tylko, e do wszyst-

kich wysane zostay rozkazy. Co do Prezesa Rzdu Narodo-

wego, owiadczy, i w tak trudnem pooeniu, jakie jest dzi-

siaj, przyjmujc wadz przez Izby mu powierzon, wypeni
tylko ich wol, ale kadego momentu gotów jest j zoy.
Mniema, i pod wzgldem administracyjnym gdyby Izby dzia-

a chciay, Rzd byby niepotrzebny. Doda, i kady Na-

czelnik Rzdu powinien mie bezporednie zaufanie; jeeli go

za nie posiada, powinny go Izby zoy, albo osobn cig
deputacy z Izb ustanowi, któraby bya wiadkiem jego

czynnoci«.

JW. Malinowski, jako czonek deputacyi: »Do tego, co w tej

materyi tutaj powiedzianem byo, to tylko mam doda, i Pre-

zes Rzdu, którego widzimy zawsze tak gorliwie pracujcego,

sdzc, i trdy ta nieufno zdaje si pochodzi std, e zbyt

póno co do obecnych dziaa Ministrów wiadomoci do Izb

przychodz, owiadczy, e jeden z Ministrów co dzie, o ile

to bdzie mona uskuteczni, znajdowa si bdzie na posie-

dzeniach Izb, do zdania raportu z czynnoci kadego dnia

Rady Ministrów. Na wszystko przystaje, cokolwiek w tym

wzgldzie Izby postanowi, jak rów7 nie zgadza si na zapro-

ponowan delegacy, jeeliby j Izby przez decyzy swoj po-

stanowiy. Delegacya ta, któr ja z mojej strony proponuj,

komunikowaaby si z Rad Ministrów«.

Gosy: »Niepotrzebna taka delegacya !«

JW. Zwierkowski: »Obecny w Radzie Ministrów JW. Mar-

szaek owiadczy, i jako czonek Rady Ministrów, jeeliby

byo co takiego, nie mógby by delatorem, przedstawiby

tylko, coby chcia. Z tego powodu JW. Marszaek owiadczy,

i chce si usun z Rady Ministrów, ale deputacya bya zda-

nia, aby Marszaka nie uwalnia«.

JW. Marszaek: » Musz powtórzy te same powody, które

w Radzie Ministrów przytoczyem, dlaczego wypadaoby tak

mnie, jako te Prezesowi Senatu, usun si od zasiadania

w gronie Ministrów, a te powody s nastpujce: codziennie

prawie mamy posiedzenia Izb, czasem i dwa razy na dzie;
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codziennie take ma posiedzenia swoje Rada Ministrów; nie-

podobna by nam razem tak na jednem, jakote i na drugiem;

nie mogc za by zawsze obecnymi na naradach Ministrów,

nie moglibymy take by wiadkami ich czynnoci, jak temu

zadosy uczyni moe osobna delegacya. Nadto, ta jeszcze

uwaga powinna troskliwo Izb zaspokoi, e teraz cay Rzd,
wszyscy Ministrowie s Czonkami Izb«.

JW. Jeowicki ; »Zdanie sprawy delegacyi, jakkolwiek nie

zaspakaja oczekiwania naszego, dowodzi jednak troskliwoci

Rzdu o los narodu; wic co do tego punktu, powinnimy j
uwaa za zaspakajajc. Jeeli o wszystkich okolicznociach

nie jestemy zawiadomieni, pochodzi to std, e sam Rzd nic

o nich stanowczego nie wie. Nie wiem, dlaczego Prezes Rzdu
móg wnosi, i nieufno powodowaa nami do wysania de-

legacyi. Rozumiem, i delegacya wytómaczya mu pobudki

nasze i e odstpi od tego kroku, aeby mia urzdowanie
swoje skada. Spodziewam si, i w miar upywajcego czasu

Rzd bdzie si stara zbiera wiadomoci, o których nie mo-

emy by teraz uwiadomieni. Jestem za wyznaczeniem z Izb

delegacyi, ale nie w ten sposób, eby naleaa do skadu Rady
Ministrów, ale aeby dnia kadego zapytaa Prezesa Rzdu,
czy nie ma Izbom co do zakomunikowania, któraby niejako

wyrczaa Ministrów ualajcych si na brak czonków poma-

ga im mogcych: tym sposobem Ministrowie nie byliby od

swoich zatrudnie odrywani. Nasza sesya trwa po kilka go-

dzin; delegacya ta obznajmiaaby nas z przedmiotami, których

znajomo wpywaaby na zaspokojenie troskliwoci Izb«.

JW. Chemicki: »Z raportu przez deputacy zoonego prze

konalimy si, e raport ten tak jest dostateczny, jak w dzi-

siejszem pooeniu mie mona byo. Ze za nie mamy raportu

z konferencyi z jeneraem Berg i z mianych z nim rozmów,

co nas najwicej obchodzi, wnosibym, aeby ta sama depu

tacya w dniu jutrzejszym udaa si do Rzdu Narodowego
celem powzicia wszystkich wiadomoci, aby nam zda moga
kompletny w tej mierze raport. Co do Prezesa Rzdu Naro-

dowego, dwojako zadziwieni jestemy: i ten Prezes, który

jednomylnoci przez nas wybrany, móg przypuci, aeby
bez adnego powodu straci móg zaufanie, jakie w nim poo-

ylimy; powtóre, e móg t myl przypuci, iz Izby chc
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same administrowa, coby si sprzeciwiao zasadom. Co do
delegacyi, tej jestem zupenie przeciwny i radzibym wezwa
lepiej Prezesa, aeby, co tylko nam doniesionem by moe,
donosi nie zaniecha, aby w nagrod naszego powicenia si
moglimy przynajmniej wiedzie o wszystkiem. W kocu co do
Marszaka i Prezydujcego w Senacie, upromy ich, aby, o ile

czas pozwoli, znosi si raczyli z Prezesem Rzdu i nam wia-

domoci, jakie powezm, udzielali«.

JW. Marszaek: »Posiedzenia Rady Ministrów odbywaj
si zwykle od godziny 12 rannej do 3-ej. Jeeli w tym czasie

nie bdzie posiedzenia Izb, bdziemy mogli by obecni na Ra-

dzie Ministrów «.

Gosy: »Prosimy! prosimy!«

JW. Kasztelan Olizar: »Poniewa my tylko dlatego obra-

dujemy, e si tu znajdujemy, wic mona si zastosowa do

posiedze Rady Ministrów i odbywa dwie sesye; jedn o go-

dzinie 8 zrana, a drug o godzinie 5 z poudnia«.

JW. Lelewel (Minister wyzna i owiecenia): »Kolega Zwier-

kowski wspomnia, e jenera Ramorino doniós, e nie moe
wiedzie z pewnoci, czy zalecenie poczenia si z wojskami

tu bdcemi wyegzekwuje, lub nie, bo ma inne zamiary. To
daje mi powód zwróci si do dawnych zdarze, które jene-

raa Ramorino dotycz, a klóre dadz moe uczu, dlaczego

si z nami cile nie komunikuje. Jest to rzecz cile wojenna,

która jego obrotów zdradza nie moe. Skoro Kiukowiecki zo-

sta Prezesem Rzdu, skada wojenne narady i z Walnej

Rady, która bya niejako ostatni, dwa byy projekta: jeden

stoczenia walnej bitwy pod Warszaw, co popierali Kruko-

wiecki, Chrzanowski i Prdzyski. Do tej bitwy nakreli plany

Prdzyski, który sdzi o niej, e moe si, uda, lub nie uda,
a prdzej si nie uda; to wstrzymao par dni obroty wojenne.

Lecz kiedy stoczenie gównej bitwy okazao si niepodobnem,

przedstawione byy inne plany, a te byy jak nastpuje: aeby
Lubieski uda si w Województwo Pockie, co te i nast-

pio, a Ramorino z gówn armi, aeby odbywa wielkie

obroty; reszta za wojska pozosta miaa w Warszawie. Ten

wic plan wida by egzekwowany. Jako widzielimy, i okoo
Midzyrzyca znaczne zwycistwo odniesione zostao i stanli

w okolicy Terespola. Wszystko to szo powoli, gdy razem
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nastpowa musiao i rozwijanie si, a dla zasonienia ruchów

korpusu tego wysany by partyzant Zaliwski, który sta pod

Gór, czuwajc, aeby nieprzyjaciel mostu nie postawi. Zahw-

ski powinien by znosi si cigle z jeneraem Ramorino. Gdy

wic zanosio si na atak Warszawy, tymczasem przychodziy

od Ramorina wiadomoci, które nie s zupenie dokadne. Nie-

raz zdarzao si, i przysya tylko ogólne notycye swojego

pooenia, jak np. po bitwie pod Midzyrzycem, nie objaniajc

dalszych porusze, jakie mia w planie do uskutecznienia, a to

dlatego, aby pisma podobne nie wpady w rce nieprzyjació.

Krukowiecki, nie mogc by z tego dosy objaniony, wysya
oficerów dla ustnego wywiedzenia si o wszystkiem. Gdy si
rozpocz atak Warszawy, Ramorino by o tern zawiadomiony,

aeby uczyni ruchy wsteczne. Ju wtenczas zajmowa Kock

nad Wieprzem, lecz by bardzo rozrzucony. Wysa by kilka

szwadronów w okolice Wodawy, nawet a pod Krasnystaw,

trzydzieci mii od Modlina, rozcigo niemaa. Jeeli w takiem

pooeniu nieskory Ramorino w dawaniu objanie, aby nie

wpady w rce nieprzyjació, jeeli w takiej pozycyi zastay

go rozkazy, powinien si by ociga z wyegzekwowaniem
tego, co nie mogo nastpi. cign z jednej strony wojska

od Kocka, z drugiej strony od Wodawy, s to fakta, które

moe w takim przecigu czasu niepodobna wyegzekwowa.
Jeeli byo zawieszenie broni, móg to zrobi powolnym i du-

gim czasem, jeeli mia nadziej uczynienia, czego zapewne

nie moemy mu mie za ze, gdy, mogc to zrobi, danych

mu rozkazów nie egzekwuje. Te s zdarzenia, dlaczego moe
nie chcia egzekwowa rozkazów sobie przesanych i aby sto-

sownie do umowy midzy feldmarszakiem Paszkiewiczem

a Krukowieckim zawartej nie prowadzi korpusu swego w Wo-
jewództwo Pockie, w miejsce, jednym z warunków kapitu-

lacyi wskazane. Zreszt w dzisiejszem pooeniu znajdujemy

si tak, jak wówczas, kiedy po odciciu Gieguda nie wiedzie

limy, co si dzieje na Litwie, jak i teraz nie wiemy, co czyni

Róycki. Lecz powinnimy by cierpliwi i poprzesta na samem
zapewnieniu wadz wojskowych, i poszukuj wszelkich spo-

sobnoci do skomunikowania si z oddzielnymi korpusami

wzgldem nadania im tych ruchów, które tak cise s zwi-
zane z utrzymaniem bytu naszego. Te tylko obserwacye mia
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lem do uczynienia, aby przekona, jak trudno jest w czasach

wojennych domaga si szczegóowych wyjanie, tern bardziej

tam, gdzie s przecite komunikacye«.

IW. Woowski: »Naprzód co do delegacyi z grona Sejmu,

klóraby bywaa obecn na Radzie Ministrów, wyznaczeniu jej

zupenie jestem przeciwny, bo nie zgadza si z naszemi usta-

wami i byaby nawet szkodliwa, bo podobne mieszanie si i to

uczestnictwo wadzy prawodawczej z wadz rzdzc byoby
niebezpieczne. Co do uczestnictwa Marszaka i Prezydujcego

w Senacie w Radzie Ministrów, w naszej ustawie z d. 17 sier-

pnia niema o niem adnej wzmianki; wic to byo prawo,

które Krukowiecki chcia doda, a z którego o tyle tylko ko-

rzysta zechcemy, o ile zajdzie potrzeba; zawsze jednak nie ma
si uwaa za uczestnictwo Sejmu w Rzdzie, które wyranie
zaprowadzone zawsze byoby szkodliwe. Co do tego, i w dniu

dzisiejszym nie móg nam by zdany raport dotyczcy si kon-

ferencyi z jeneraami rosyjskimi, nie jestem zdania, aby ta
deputacya miaa si udawa celem zasignienia informacyi* od

Prezesa Rzdu, albowiem obowizkiem jest Ministrów, aby ci

niezwocznie, o ile bdzie tego potrzeba, raport wzgldem
teje konferencyi nam zdali. Zgadzam si jednake, e raport

ten jest potrzebny, bo od niego dalsze nasze dziaania zale.
Co do jeneraa Ramorino. przykro jest, e nie mamy doka-

dnego w tym wzgldzie raportu: potrzebny on jest dla nas,

abymy wiedzieli, co Sejm przedsiwzi i gdzie nadal posie-

dzenia swoje bezpiecznie mógby odbywa. Dlatego, skoro tylko

nadejd dokadne o jenerale Ramorino wiadomoci, Rzd po-

winien nas o nich natychmiast zawiadomi«.

JW. Godsbski: »Skutkiem wojennych wypadków tak dalece

wszelkie wadze u nas spojone zostay, e rzadkim, a moe .

jedynym przykadem w jakimkolwiek konstytucyjnym narodzie

ustaa opozycya. Ograniczeni do familijnego dziaania wszy-

scymy si zbliyli do siebie: czonkowie Rzdu wspólnie ra-

dz z Czonkami Sejmu; std te i komunikacye midzy nami

atwiejsze. Wszyscy jestemy w jednem wzgldem nieprzyja-

ciela pooeniu; wszystkich nadzieje i obawy s wspólne. Co

do dziaa Rzdu Narodowego w stosunku do dziaa Sejmu,

mamy Reprezentacy Sejmu w Rzdzie Narodowym, bo Mar-

szaek i Prezes Senatu s uczestnikami Rad(y) Ministrów. Tak
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wic familijnie z sob yjemy, e bardzo atwo i jedno i dru

gie godzi moemy. Z tego punktu uwaajc, rozumiem, i
wszelka delegacya z Izb do Rzdu jest niepotrzebna. Nadto

szczerze oznajmilimy nasze chci, i te wiadome s Marsza-

kowi i Prezydujcemu w Senacie, iby wiadomi jakichkolwiek

bd okolicznoci nie mieli ich Izbom udzieli. Bdmy zatem

spokojni; ich obywatelstwu, ich patryotyzmowi poruczmy bez-

pieczestwo Narodu. To tylko miaem doda na poparcie zda-

nia tych, którzy si objawili przeciwko delegacyi, gdy ta po-

mnaaaby tylko czynnoci administracyjne, gdy Marszaek

i Prezydujcy w Senacie, bdc tam obecnymi, Izbom potrze-

bnych objanie udzieli mog«.
JW. Minister spraw zagranicznych: »Odpowiadajc na gos

JW. Woowskiego mam honor owiadczy, i powoanie Mar-

szaka i Prezydujcego w Senacie do Rady Ministrów nie byo
wypywem adnej uchway. Jest skutkiem organizacyi Rady
Ministrów natchnitej przez Wiceprezesa, a teraniejszego Pre-

zesa Rzdu Narodowego, Niemojowskiego. Chcia on naladowa
w tern ojców naszych, którzy w skutku pamitnej uchway
z d. 3 maja postanowili: aeby Marszaek i Prezydujcy w Se

nacie bywali obecni na Radzie Ministrów nie w tym celu,

aeby dziaali, lecz aeby byli wiadkami ich dziaa i czuwali

nad wszelkiemi ich zboczeniami, i w potrzebie aeby Sejm

zwoywali. Gdyby si podobao ten artyku w uchwa zamie-

ni, Prezes Rzdu chtnie na to zezwoli, a Izby byyby tym

sposobem o wszelkich wypadkach zawiadamiane, cho to nie

jest potrzebne, bo to naley do atrybucyi Ministrów, którzy,

jak wszdzie, tak i u nas, bdc porednikami midzy Izbami

a Rzdem, obowizani s tego dopeni. Jak dopeniaj Mini-

strowie swych obowizków, dzi Izby odebray dowód. Co do

jeneraa Ramorino, nie bd ju odpowiada na to pytanie, bo

tyle si szanowni preopinanci przez delegacy dowiedzieli, ile

poprzednio z ust naszych w^yszo. Co do Ramorino, to jeszcze

dodam, i Prezes Rzdu Narodowego, zawiadomiony przeze-

mnie o dyskusyi naszej, posa do Naczelnego WT

odza, aby mu
natychmiast zakomunikowa wiadomoci, jakie mu najpóniej

przyj mogy. Co do bezpieczestwa Izb, w tern mog si
JJWW. panowie spuci zupenie na Prezesa Rzdu, bo honor

Narodu i Izb jest mu równie drogi«.

Dyaryasz T. VI. 41
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JW. Malinowski; »Winienem tu doda, i jeden z Ministrów

owiadczy si, i bdzie zawsze gotów dawa wszelkie obja-

nienia, jakiehby Izby zaday od Rzdu, a to dlatego, aby

uchyli potrzeb ustanowienia deiegacyi z Izb do Rzdu. Ja

byem pierwszy, który na Radzie Ministrów wniosem projekt

wzgldem ustanowienia podobnej deiegacyi; gdy w Izbach

znajduj wiele gosów przeciwnego zdania, cofam mój wniosek«.

JW. Wielopolski: »Kiedy dzisiaj czyniem wniosek wzgl-

dem zaspokojenia troskliwoci, w jakich stosunkach korpus

jeneraa Ramorino zosiaje, nadmieniem i owiadczyem, aeby
si ograniczy na wiadomociach takich, któreby operacyom

wojennym nie zaszkodziy, i nawet daem, aeby korespon-

dencye, jeeli jakie s, nie byy komunikowane. Pod tym

wzgldem zdanie sprawy jest zaspakajajce. JW. Zwierkowski

owiadczy, i obawy nasze byy przesadzone, e Ramorino

owiadczy gotowo poczenia si z nami, gdyby nie zacho-

dziy przeszkody. JW. Kasztelan Olizar doniós nam, e Prezes

Rzdu owiadczy, i nie móg otrzyma tej wiadomoci bez

zaszkodzenia operacyom wojennym. W tym wic duchu, we
wzgldzie uczynionego przezemnie wniosku poprzestaj na

zdaniu sprawy przez deputacy, tern bardziej, e JW. Leiewel

naleycie rzecz t wywieci. Ubolewam tylko mocno nad tem
>

e, gdymy si rano zapytywali Ministrów, czyliby który z nich

nie by w stanie powiedzie nam co o korpusie jeneraa Ra-

morino, ja zapytywaem osobno JW. Lelewela, odpowiedzieli

wszyscy, i nie wiedz. Rozumiem, iby delegacya miejsca

bya nie miaa, gdyby nam wszelkie wiadomoci w ten sam
moment, kiedy si ich okae potrzeba, udzielane byy. Co do

wniosku JW. Jeowickiego, aby ciga delegacya z Izb do Rzdu
wyznaczona bya, ju rano w tym przedmiocie zwróciem Izb

uwag, i delegacya powinna by tylko nadzwyczajnym rod-

kiem, gdy w drodze zwyczajnej komunikacye przez Ministrów

czynnoci tych zaatwi nie mog. My nie mamy potrzeby

chwyta si nadzwyczajnych rodków, gdy w drodze zwy-

czajnej wszystko zaatwione by moe. Sdz, e stosunki

Sejmu z Rzdem przez MinistrówT s dostateczniejsze, gdy

wiksza ich cz jest razem Czonkami Izb; dlatego nie mog
dzieli zdania JW. Chemickieg*o, aby ta sama deputacya

przeduya si celem zasignienia wiadomoci modliskich co
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do konferencyi z jeneraami rosyjskimi, boby to uwóczyo tej

samej zasadzie. Co do naleenia do obrad w Radzie Ministrów

Marszaka i Prezydujcego w Senacie, nie znajduj w tern a-
dnej niedogodnoci. Owszem, przeciwnie, wypada ich prosi,

bo wszystko przemawia za tern, aeby na Radzie Ministrów

bywali obecni. Rozumiem, iby to byo niewaciwie znowu,

aeby przez ich usta otrzymywa te wiadomoci i ich si o ta

kowe wypytywa, ale, owszem, trzeba przyj w tern miejscu

to, co JW. Malinowski nam owiadczy, i Ministrowie sami

z dziaa Rady Ministrów codziennie raport w Izbach zdawa
bd. Ministrowie bowiem wszelkich wiadomoci s wiadomi
i za nie s odpowiedzialni; wic nie byoby waciwie, aby ta

odpowiedzialno na Marszaka i Prezydujcego w Senacie

spadaa«.

JW. Lelewel: »Z powodu uczynionej mi przez JW. Wielo-

polskiego kwestyi, e zrana nie odpowiedziaem na czynione

zapytania, wypada mi przytoczy jeszcze sów kilka na moj
obron. Nie mogem uczyni tego, bo to, co teraz opowiedzia-

em, stao si przed objciem przezemnie obowizku. A co do

teraniejszych okolicznoci, przytocz kilka szczegóów, o któ-

rych wspomn o tyle, o ile sobie przypomn. I tak: co do

owego biletu, o którym wspomnia JW. Zwierkowski, wiedzia-

em, e gdymy byli na Pradze, to bya wiadomo, i Ra
morino nocowa w Mingosach. Bya to urzdowa wiadomo;
przysza ona z pod Rczny, std trzy mile, gdzie byy forpoczty

jeneraa Ramorino. Wic wida, i on namyla si, szed po-

woli, z czego pokazuje si, i musia z rozwag dziaa. Udzie-

lam t wiadomo, jako ministeryaln; tamt za udzieliem

jako Pose elechowskie
JW. Nakwski : »Z prawdziw radoci widzimy dzi po-

czonych tak Ministrów, jak Posów, po danej ekspiikacyi przez

delegacy. Lubo na koniec dyskusyi przybyem, mam sobie

za obowizek donie, nim si obrady skocz, i przybywam
wprost od Naczelnego Wodza, który dzi lustrowa cae woj-

sko nasze i zapewni mnie, i mamy 28 tysicy piechoty

i 4 tysice kawaleryi. Z tak potg nie mamy si jeszcze

czego obawia. Nadto Wódz Naczelny owiadczy, i czuwa nad

honorem narodowym, który si w Reprezentacyi znajduje «.

ii*



— 644 —

JW. Godebski: »Przed zasólwowaniem sesyi upraszabym

JW. Marszaka, aebymy si jutro zebra mogli«.

JW. Krysiski: »Wiadomo nam jest, i wskutku haniebnych

czynów Krukowieckiego zawarte zostay róne rozporzdzenia

kapitulacy objte, wskutku których miay nam by rozmaite

efekta dostawione. Gdy mam powody do mniemania, i nie-

przyjaciel nie dotrzyma tych artykuów, upraszam JJWW. Mi-

nistrów, aby nam jutro przynie raczyli objanienia, czy do-

trzymane zostay z tej strony warunki kapitulacyi i czy nam
wydano te efekta ?«

JW. Malinowski: »Prosilibymy o odczytanie nam aktu ka-

pitulacyi !«

JW. Jeowicki: »Upraszabym, abymy do Izb nie wnosili

tej kapitulacyi, wyparli si jej, aeby nie kompromitowaa ho-

noru narodowego. I dlatego prosibym o odepchnicie jej de

facto tak, jak j historycznie odepchn chcemy. Spodziewam

si, e Prezes Rzdu bdzie o to troskliwy, a ja jutro wnios
projekt do prawa wzgldem uznania tej kapitulacyi za nieby «

JW. Krysiski: »Odpowiadajc na gos szanownego na-

szego kolegi Jeowickiego, musz zwróci jego uwag, i nie

pod wzgldem politycznym stosunków Izby prawodawczej z wa-

runkami kapitulacy objtymi, ale pod wzgldem materyalnym r

fizycznym, t. j. pod wzgldem mienia tych artykuów, których

mienie nas obchodzi, jako to pod wzgldem mienia: broni,

prochu, misa, chleba, trzewików, paszczów, itd. itd. co wielk

robi wag, chciabym mie t kapitulacy wykonan. Nie prze-

sdzam kwestyi politycznej, ale jestem za tern, aeby to mate-

ryalne objanienie byo nam w dniu jutrzejszym dane, bo co

do tego niezmiernie wielk przywizuj wag«.
JW. Wielopolski: »Trzy zdania teraz dopiero co syszaem;

jedno, JW. Krysiskiego, aby okolicznoci materyalne kapitu-

lacyi byy objanione; drugie zdanie JW. Malinowskiego, aby

akt kapitulacyi by zoony; trzecie JW. Jeowickiego, i wnie-

sie projekt manifestowania si przeciwko tej kapitulacyi. Ja,

mojem zdaniem, mam honor owiadczy, i z powodów przez

JW. Krysiskiego przywiedzionych wniosek jego popieram,

a jestem przeciwny drugiemu i trzeciemu zdaniu. Powiedzie-

limy ju dawniej i wyrzeklimy, i w niczem od dawniej

przyjtych zasad nie odstpujemy. Kapitulacy nie moe nam
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by komunikowana w tym celu, aby w jej rozpoznanie wcho-

dzi, lecz moe by komunikowana, jako alegat, celem wyja-

nienia jakiej okolicznoci. Dla tego samego znajduj, i mani-

festowanie si przeciwko kapitulacyi byoby niewaciwe, bo

nie mona protestowa si przeciwko temu, co ani byo, ani jest

do Izb wniesione. Naley nam by staymi w tern, comy obja-

wili, ale nie junakami. Dlatego upraszabym JW. Jeowickiego,

aby, jeeli si to z jego zdaniem spotka, projektu swego do Izb

nie wnosi«.

JW. Woowski: »Jestem tak szczliwy i, zapisujc si ju
to nie po raz pierwszy do gosu, zostaj od mówienia prawie

uwolniony przez mówicych przedemn. Tak si i teraz stao.

Przedsiwziem zabra gos co do kapitulacyi. Kapitulacyi tej

nie uwaam za tak, któraby bya objta art. 9-tym uchway
z d. 29 stycznia. Jeeli kapitulacya ta jest poczona z jakowymsi
traktatem, tedy powinna by Sejmowi do ratyfikacyi przedsta-

wiona, a jeeli ratyfikacyi takiej nie otrzyma, nie bdzie wana,
bo stosownie do art. 9-go uchway z d. 29 stycznia, cznie
z art. 4-tym uchway z d. 17 sierpnia, wszelkie ukady Rzdu
Narodowego o tyle tylko wane bd, o ile przez Sejm raty-

fikowane zostan. Wypada wic tylko, aebymy w opisach

przedmiot ten naleycie wyuszczyli, e adne ukady Rzdu
Narodowego nie s wane, jeeli przez nas ratyfikowane nie

zostan. Gdy za aktu kapitulacyi nikt nawet do ratyfikacyi nie

przedstawia, tern bardziej nie mamy potrzeby manifestowania

si, i nie wypada wydawa adnej uchway«.

JW. Minister spraw zagranicznych: »Podnosz gos, aeby
skróci dyskusy i mniemam, e skróci si dyskusya, gdy mój

raport przypomn sobie JJWW. panowie. Co do efektów, o któ-

rych tu bya mowa, to naley do Ministra wojny, i ten stanie

w Izbach; bdzie móg da zaspakajajc odpowied. Wtpi
jednak, aeby jutro o godzinie 9 zrana móg stan: zbyt wa-

nemi jest teraz czynnociami zatrudniony, i dlatego, aeby od

nich odrywanym nie by, prosibym, aeby by od stawienia

si w Izbach uwolniony«.

JW. Godebski: »Kolega Krysiski, przyszedszy nieco póno,

nie by wiadkiem dyskusyi naszej. Jestem pewny, e gdyby

by wczeniej na posiedzenie przyby, byby nie zabiera gosu.

Izby poprzestay na odczytanym przez JW. Kasztelana Oli-



— 646 —

zara raporcie, majc sobie dane zapewnienie, e jutro reszt

objanie dadz im Ministrowie. Moemy przeto zakoczy
dyskusy, a po Radzie Ministrów, która poprzedzi nasze ju-

trzejsze posiedzenie, bdziemy mieli dokadniejsze wyjanieniem

JW. Cezary Plater: »Spodziewam si, e jutro bdzie nam
zdany raport z konferencyi z jeneraem Berg. Spodziewam si,

i na wniosek JW. Krysiskiego Minister wojny da nam obja-

nienia wzgldem efektów i amunicyi, które miay pozosta

w Warszawie, bo dotd nie wiemy dokadnie, czy pozostay

w Warszawie, lub te, czy je wywieziono. Co do kapitulacyi.

jestem zdania, aeby ta moga by odczytana dla tego samego,

emy wzili kierunek t kapitulacy wskazany. Jeeli, istotnie

kierunek ten kapitulacy jest objty, wypada go usprawiedliwi

przed Narodem, dlaczegomy si w t stron pucili«.

JW. Wad. Plater: »Gos przedemn mówicego dostatecznie

wyjani potrzeb wysuchania raportu Ministra wojny. Dodam
tylko to, i Prezydujcy w Senacie i Marszaek, poniewa s
stróami praw i w Radzie Ministrów asystuj, bd nam wy-

janiali zaraz okolicznoci, w jakich si znajdujemy«.

JW. Marszaek: »Sesya solwuje si do jutra do godziny

5 popoudniu«.

Posiedzenie Izb poczonych z d. 14 wrzenia
1831 r. w Zakroczymie w kociele.

Obecnymi byli (59):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

lski. Micha Gostkowski.

Deputowani: JW. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Libiszewski. Roman Sotyk. Konstanty widziski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Teodor Mo-
rawski. Marcin Radoski. Floryan Suchecki. Kantorbery Tymowski. Wad.
hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Antoni Rembowski. Alojzy Biernacki. Józef

Ziemicki. Ksawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Józef wirski.
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Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Maryan Cis-

sowski. Wincenty Ghelmicki.

Deputowani: JW. Ignacy Dembowski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Antoni

Plichta. Fra. Dbrowski. Adam uszczewski. Fra. Trzciski. Eugeni Su-
bicki. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Dominik Krysiski. Walenty Zwierkowski.

Fra. Woowski. August Morzkowski. Wojciech Chodecki.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JW. Joachim

Lelewel.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-

toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki.

Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JW. Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: JW. Ksawery

Godebski.

ZWojewództwaPodolskiego. Posowie: JJWW. Aleksander

Jelowicki. Amancyusz Zarczyski. Aleksander Bernatowicz. Henryk Na-

kwaski.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: JW. Józef Boh-

dan Zaleski.

Z Województwa Grodzieskiego. Posowie: JJWW. Wie-

lopolski. Karol Niemcewicz. Józef Kaszyc. Eugeniusz Breza.

Z Województwa Biaostockiego. Posowie: JW. Jan Kar-

wowski.

Z Województwa Wileskiego. Posowie: JJWWT

. Antoni

Przeciszewski. Adam Koysko. Cezary Plater. Józef Zienkowicz. Ludwik

Pietkiewicz. Ludwik Zambrzycki.

Z Województwa Miskiego. Posowie: JJWW. Waleryan
Pietkiewicz. Wad. Plater.

S e n a t o r o w i e (4)

:

Wojewodowie: JJWW. Wodziski Maciej, Prezydujcy w Senacie.

Antoni hr. Ostrowski.

Kasztelanowie: JJWW. Potocki hr. Micha. Olizar hr. Narcyz.

JW. Marszaek: »JW. Eugeniusz Breza, Pose Soniski,

zoy do laski protestacy Henryka ubieskiego,
dyrektora Banku, przeciw zajciu funduszów banko-
wych, któr JW. Zwierkowski odczyta raczy «.

JW. Zwierkowski czyta:

^Najjaniejsze Izby! W czasie oblenia i szturmowania

Warszawy Bank Polski, obawiajc si, aby znajdujca si w ka-

sie gotowizna nie staa si pastw rozprzonego odactwa,
poleci takow przewie na przedmiecie Pragi. Cofajce si
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wojsko zagarno furgony banku wraz z furgonami innych kas

rzdowych. Przyby z niemi zastpca dyrektora Szymanowski,

majcy dozór nad bezpieczestwem tych funduszów. Znajdujc

si chwilowo w Modlinie z obowizku wojskowej mojej suby,
nie uwolniony dotd od obowizków dyrektora Banku, dowia-

duj si, i Rzd ma zamiar zaj fundusze Banku na biegnce

swoje wydatki. Powinnoci przeto moj, sdz, odda wasno
Banku pod protekcy Izb sejmujcych. Nie potrzebuj tu wy-

stawia witoci funduszów bankowych, ani ich uytecznoci.

Zakadajc Bank Polski, wyzu si Król sam prawa robienia

jakiejkolwiek w uposaeniu Banku zmiany bez udziau Izb sej-

mowych. Sdz przeto, e i Rzd Narodowy nie jest mocen

bez udziau Izb targn si na wasno Banku; wtpi za,

eby Sejm nawet dozwoli strwoni jedyne ródo przyszego

bogactwa krajowego, pozbawiajc Banku przez zajcie wszyst-

kich jego zasobów sposobnoci zado uczynienia zobowiza-

niom swoim zasilenia przemysu, wspierania handlu i rozwi-

jania innych czynnoci, które w spustoszonym kraju tern bd
waniejsze.

Omielam si przeto niniejszem jak najuroczyciej zapro-

testowa przeciw zabraniu funduszów bankowych, jako przeciw

gwatowi, najszkodliwsze skutki dla mieszkaców kraju tego za

sob pocign mogcemu, (podp.) Henryk u b i e ski. D. B.«

JW. Minister przychodów i skarbu: »Skadajc Izbom raport

zasobów skarbowych, doniosem, e najznaczniejsz ich cz
skadaj fundusze bankowe. Podug postanowienia Rzdu zlane

zostay w jedn kas z innymi i uyte by maj jako poyczka,

do czego Rzd podug art. 9 go uchway z d. 29 stycznia jest

umocowany. Dyrektor ubieski poleca je pod protekcy Izb;

zostaj one pod t protekcy, skoro ju Izby o tern s zawia-

domione. Spodziewam si, e nie wtpi Izby, i tylko na po-

trzeby kraju uyte bd, i nic przeciwko temu nie bd miay,

jeli innych niema funduszów, a uposaenie Banku wynosi

30.000.000 z majtku publicznego. Protestacya potrzebna bya
dla zasonienia dyrektora ubieskiego od osobistej odpowie-

dzialnoci; moe by zachowana w archiwach sejmowych, lecz

do uchway nie powinna by powodem. Gdyby to jednak miao
nastpi, prosibym o zakomunikowanie wniosku Rzdowi, aby

móg by na Radzie Ministrów rozbierany«.
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JW. Szaniecki: »Troskliwo dyrektora Banku dy do tego,

aby fundusze byy legalnie przelane na rzecz skarbu, aby Na-

ród móg by za nie odpowiedzialny, o ile s prywatn wa-
snoci, bo i ta si musi znajdowa. Wnosz wic, aby Sejm

upowani Ministra skarbu do przelania tej sumy na rzecz

skarbu. W tern adnej trudnoci by nie moe, bo nie Naród

dla Banku, ale Bank dla Narodu egzystuje. Gdzie idzie o ratu-

nek Ojczyzny, prywatne wzgldy ustpi powinny takiemu ce-

lowi. Projekt do uchway Rzd moe przedstawi«.

JW. wirski, Minister spraw wewntrznych i policyi: » Prze-

ciwny jestem wnioskowi JW. Szanieckiego, aby Izby wyrzeky
cokolwiek wzgldem obecnego przedmiotu. Fundusze bankowe
s wasnoci kraju. Bank ustanowiony zosta przez Cesarza

nie podug form konstytucyjnych. Izby jego istnienia nie zaprze-

czay, ale te urzdze, na mocy których istnieje, nie zatwier-

dziy. Nie naley, aby dzisiejsz swoj decyzy przecinay prawa

nastpnych, moe tych samych, Izb. Nie bybym tego zdania,

gdyby szo o cakowite fundusze bankowe. Toby popsuo wiar
publiczn, gdy Bank wszed w stosunki z osobami prywatnemi.

Idzie tu tylko o pi milionów; zobowizania Banku nie s tej

natury, aby to postawio Bank w bankructwie. Sdzibym, iby
Izby wniosek Ministra skarbu przyjy i decyzy co do prote-

stacyi milczeniem pokryycc

JW. Zwierkowski twierdzi, e protestacya ta dla Banku

bya potrzebna, e podobne czyni przeciwko zajciu fundu-

szów swoich w Odessie i na innych bankach, a to w celu, iby
si póniej o ich restytucy móg upomnie, lecz sdzi, e Izby

nie maj powodu adnej wydawa decyzyi.

JW. Cheimicki twierdzi, e protestacya Dyrektora Banku

jest zupenie niewaciwa, gdy Bank, otrzymawszy cae swoje

uposaenie z funduszów publicznych, powinien by ma sum
piciu milionów krajowi udzieli. lad tego zostaby w aktach

Ministeryum skarbu, a Rzd umocowany jest uchwal sejmow
nietylko uywa funduszów krajowych, ale i poyczki za gra-

nic zaciga.

JW. Szaniecki sdzi, e do zasignicia poyczki Rzd
powinien mie upowanienie Sejmu, lecz gdy mu Minister

skarbu odczyta art 9-ty uchway z d. 29 stycznia, cofn swój

wniosek.
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JW. Dembowski sdzi, e Dyrektor Banku, podajc prote-

stacy, dopeni swojej powinnoci; e zajcie tych funduszów

nie poyczk, lecz rekwizycy nazwa naley. Twierdzi wre-

szcie, e JW. Chemicki, jako Czonek Towarzystwa Kredyto-

wego, nie powinien by przeciwko interesowi tego Towarzystwa
mówi, który teraz nadwerony bdzie.

JW. Morozewicz utrzymywa, e dekret cesarski, lubo przez

Izby nie zatwierdzony, lecz w Dzienniku Praw zamieszczony*

stanowicy instytucy Banku, wkadajc na dyrektorów Banku
odpowiedzialno z osób i majtków za uycie funduszów ban-

kowych nie odpowiadajce przepisom tego dekretu, zmusi
Dyrektora ubieskiego do podobnego kroku. Pomimo to je-

dnak dowodzi, e Izby, nie wpywajc do ustanowienia Banku,

nie powinny jego instytucyi modyfikowa, chyba kiedyby Rzd,
który w tym wzgldzie reprezentuje, ten Rzd, który Bank
postanowi, uzna tego potrzeb, co jednake nie ma miejsca,

jak si okazuje z gosu JW. Ministra skarbu. Przekonywa
wreszcie Izby, e, zwaajc na materyaln zamono Banku,

ubytek piciu milionów z kapitau zakadowego nie moe go

wystawi na bankructwo, a zatem na zamanie wiary pu-

blicznej.

JW. Zwierkowski w odpowiedzi JW. Dembowskiemu utrzy-

mywa, e kady, skoro jest Reprezentantem Narodu, nie podug
interesu instytucyi lub Towarzystwa, do którego naley, lecz

podug interesu kraju radzi powinien.

JW. CfSSOWSki, przeciwnie, sdzi, e obowizkiem jest Re-

prezentanta broni instytucyi, do której naley, lecz nie upa-

trywa w zajciu funduszów bankowych uszczerbku dla listów

zastawnych, cdy ich kredyt na hypotekach prywatnych i ich

solidarnoci, nie na instytucyi bankowej, si opiera.

JW. Woowski sprzeciwia si wydaniu jakiejbd uchway,
gdy te nie pisz si do szczególnych wypadków, a atrybu-

cye rzdowe oznaczone zostay uchwaami z d. 29 stycznia

i 17 sierpnia,

JW. Bemf)OWSkiego zadziwiaa troskliwo Dyrektora Lubie-
skiego, e gdy Bank czyni poyczki, dom Frenkla, ubieskich,
pani Scypionowej mniej zdaje si ufa hypotece narodowej,

ni prywatnej.

JW. Jeowicki sdzi, e Dyrektor ubieski usprawiedli-
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wiony zosta z powodów, jakie mia do uczynienia protestacyi

lecz e ten przedmiot do Rzdu, nie do Izb naley; chcia wic,

iby protestacya zwrócon bya podajcemu, aby ten j do

Rzdu poda.

JW. Modliski, zgadzajc si na poprzednio czynione wnio-

ski, przypomnia Izbom, e pisma publiczne w Warszawie
umieciy, i Prezes Rzdu Krukowiecki da dymisy Henry-

kowi ubieskiemu; przytacza take, e w wyprawie ostatniej

jeneraa Lubieskiego do granicy pruskiej, tene Henryk u-
bieski mia by powodem nieodniesienia znacznych korzyci.

Z tych powodów i w teraniejszym jego kroku upatrywa ze
dla kraju zamiary.

JW. Minister skarbu owiadczy, e nie wie dostatecznie,

czyli JW. Henryk ubieski otrzyma dymisy; zapewni tylko,

e tu nie znajduje si w charakterze urzdnika Banku. Doda,

e musi mu odda sprawiedliwo, e o ile przez niego (i) Mi-

nistra wojny do trudnych zlece by uywany, gorliwie je do-

penia, a o innych jego czynnociach zawiadomiony nie jest.

Sprzeciwi si wreszcie wnioskowi JW. Dembowskiego, aby

nazwa zajcie funduszów bankowych rekwizycy, gdy toby

kraj postrachem napenio, gdyby Rzd kufry z pienidzmi

bra w rekwizycy.

JW. Godebski sdzi, e naleaoby wyjani, czy otrzyma
dymisy Henryk ubieski, czy nie? Uwaa przecie, w czem

go popar JW. SlubickJ, e gdy Rzd upowaniony jest do za-

cigania poyczek i na tej zasadzie tu postpi, Izba nie ma
powodu adnej decyzyi wydawa.

JW. lski popar wniosek JW. Jeowickiego, aby odesa
protestacy podajcego, opierajc si na tej zasadzie, e wszel-

kie wnioski albo odsyane s do Komisyi. aby suyy za pod-

staw do prawa, albo zwracane s podajcemu.

JW. Szaniecki utrzymywa, e protestacyi tej Dyrektorowi

Banku odesa nie mona, e i tak lad zostanie w protokóle,

e zatem naley j odesa do Rzdu do stosownego uycia.

JW. uszczewski zapewnia, e Henryk ubieski dymisyi

nie otrzyma i jako Dyrektor niektóre dziaania przy wojsku

robi. Na co JW. Minister skarbu owiadczy, e tu si adne
operacye bankowe nie dziej i dzia nie bd. e p. Szyma-
nowski, zastpca Dyrektora Banku, mianowanym zosta przez
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Rzd Dyrektorem w wydziale skarbowym i ze p. Henryk u-
bieski nie zostaje w adnym urzdowym stosunku ze skarbem.

JW. lski opiera si odesaniu tej protestacyi do Rzdu
dlatego, e uwaa w tern niejakie jej poparcie, a jednak

wszystkie gosy si zgadzay, e Izby adnego tu wpywu mie
nie powinny.

JW. Dembowski by za odesaniem do Rzdu, a przeciwko

prostemu odrzuceniu, gdy wniosek Posa zasuguje na uwag.
JW. Zwierkowski odczyta z protestacyi nastpujce wy-

razy: » Powinnoci przeto moj, sdz, odda wasno Banku
pod protekcy Izb sejmowych«, i twierdzi, e Izby innej pro-

tekcyi da nie mog, jak zapewnienie, e dug ten póniej

przyjtym bdzie; wnosi wic, eby to Rzdowi odesa.
JW. Kasztelan Olizar sdzi, e H. ubieskiemu szo o za-

sonienie si od odpowiedzialnoci, e lad tego zostanie w pro-

tokóle, e zatem naley wniosek pokry milczeniem.

JW. Jeowicki w odpowiedzi JW. Zwierkowskiemu owiad-

czy, e protestacya bya napisana w tym celu. aby Izby jak
uchwa wyday. Zreszt popiera swój wniosek na tych samych
zasadach, co wyej JW. lski.

JW. Godebski da zamknicia dyskusyi i podania nast-

pujcej kwestyi: Czy Izby chc zaj si tym przedmiotem

i stanowi, czy nie? Jeli nie, wtenczas, podug statutu orga-

nicznego, wniosek wróciby si do podajcego.

JW. Marszaek zamkn dyskusy i poda nastpujc kwe-

sty: Kto jest zdania, aeby pokry milczeniem protestacy

Dyrektora Banku, powstanie.

JW. Godebski owiadczy, e w naturalnym biegu rzeczy

Izby zastanawiaj si naprzód, czy maj stanowi w jakim

przedmiocie, i do tego caa dzisiejsza dyskusya zmierzaa; tak
wic te kwesty pooy naley.

JW. Marszaek powiedzia, e pokry milczeniem jest o
samo, co nic nie stanowi.

JW. Swidziski chcia, aby kwesty a dwustronnie pooon
bya: Czy protestacy pokry milczeniem, czy j odesa do

Komisyi lub do Rzdu. Poniewa, jak uwaa, wszelkie wnioski

odsyane bywaj do Komisyi, lub odrzucane bez dyskusyi, s-
dzi, e po tak dugiej dyskusyi, gdyby Izby nic nie wyrze-

kay, zdawaoby si, e unikaj sprawiedliwego wyrzeczenia,
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i z tego powodu da odesania proteslacyi do Komisyi lub

do Rzdu.
JW. Wojewoda Prezydujcy w Senacie Wodziski uwaa,

e nie trzeba protestacyi tej odsya ani do Rzdu, ani do

Komisyi, lecz dla satysfakcyi podajcego zostawi j przy

aktach.

JW. Swidziski sdzi, e naley w waciwej drodze odpo-

wiedzie podajcemu, a wic odesa rzecz do Rzdu, który

mu da odpowied.

JW. Szaniecki uwaa, e dwa s wnioski, oba poparte;

jeden, aby na rce Posa podajcego zwróci protestacy Dy-

rektorowi Banku; drugi, aby j odesa Rzdowi; naley wic
je wikszoci rozstrzygn.

JW. Minister skarbu owiadczy, e odsyanie Rzdowi by-

oby bez celu, gdy Rzd tak sam daby odpowied, jak na

podobn protestacy Dyrektora Banku Szymanowskiego, e
mocen jest czyni poyczk.

JW. Marszaek poda nastpujc kwesty: Kto jest zda-

nia, aby protestacy zwróci podajcemu Posowi,
przejdzie na stron praw; kto jest zdania, aby

j do Rzdu Narodowego odesa, przejdzie na
stron lew.

Po obliczeniu okazao si na stronie prawej
czonków 24, na stronie lewej czonków 31. prote-

stacy wic odesano do Rzdu, poczem sesya solwo-

wan zostaa do godziny 5 wieczornej.

Posiedzenie Izb poczonych w klasztorze
OO. Kapucynów w Zakroczymiu z dnia 18

wrzenia 1831 r. o godzinie 10 zrana.

Po zajciu miejsc przez Czonków Izb obudwóch JW. Mar-

szaek zaprosi JW. Fra. Dbrowskiego, aby w zastpstwie

Sekretarza Izby Poselskiej odczyta raczy list obecnoci. Po
odczytaniu okazao si, i obecnymi byli (51):
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Z Województwa Krakowskiego. Posowie: Z powiatu kie-

leckiego Teodor lski. Z powiatu stopnickiego Micha Gostkowski.

Deputowani: Z okrgu stopnickiego Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: Z powiatu

opatowskiego Antoni Libiszewski. Z powiatu opoczyskiego Konstanty

widziski.

ZWojewództwa Kaliskiego. Posowie: Z powiatu kaliskiego

Teofil Morawski. Z ptu pyzdrskiego Marcin Radoski. Z ptu wieluskiego

Floryan Suchecki. Z ptu piotrkowskiego Wad. hr. Ostrowski. Z ptu ra-

domskiego Ignacy Morzkowski.

Deputowani: Z cyrkuu I-go miasta Kalisza Teodor Morawski.

Z okrgu sieradzkiego Alojzy Biernacki. Z okrgu wieluskiego Józef

Ziemicki.

Z Wr
oj ewództwa Lubelskiego. Posowie: Z ptu lubelskiego

Kalikst Morozewicz. Z ptu hrubieszowskiego Józef wirski.

Z Województwa Pockiego. Deputowani: Z miasta Pocka
Ignacy Dembowski

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: Z ptu brzezi-

skiego Antoni Plichta. Z ptu czyckiego Fra. Dbrowski. Z ptu socha-

czewskiego Adam uszczewski. Z ptu orowskiego Fra. Trzciski. Z ptu

brzeskiego Eugeni Subicki. Z ptu radziejowskiego Józef Modliski.

Deputowani: Z cyrkuu 4-go miasta Warszawy Dominik Kry-

siski. Z okrgu warszawskiego Fra. Woowski. Z okrgu rawskiego

Augustyn Morzkowski. Z okrgu czyckiego Wojciech Chodecki.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: Z ptu elechow-

skiego Joachim Lelewel. Z ptu wocawskiego Teodor Jasieski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: Z ptu omy-
skiego Antoni Bykowski. Z ptu dbrowskiego Jan Augustowski. Z ptu

biebrzaskiego Fra. Kisielnicki. Z ptu kalwaryjskiego Wincenty Gawro-
ski. Z ptu maryampolskiego Jan Floryanowicz.

Deputowani: Z okrgu kalwaryjskiego Józef Wiszniewski.

Z Województwa Woyskiego. Posowie: Z ptu uckiego

Ksawery Godebski.

Z Województwa Podolskiego. Posowie: Z ptu hajsyskiego

Aleksander Jeowicki. Z ptu Winnickiego Amancyusz Zarczyski. Z ptu

jampolskiego Aleksander Bernatowicz.

Z Województwa Kijowskiego. Posowie: Z ptu lipowie-

ckiego Józef Tomaszewski. Z ptu radomylskiego Jakób Malinowski. Z ptu

taraszczaskiego Józef Bohdan Zaleski.

Z Województwa Miskiego. Posowie: Z ptu wilejskiego

Wad. Plater. Z ptu suckiego Waleryan Pietkiewicz. Z ptu borysowskiego

Antoni Huszniewicz.

Z Województwa Grodzieskiego. Posowie: Z ptu gro-

dzieskiego Aleksander Wielopolski.

Z Województwa Wileskiego. Posowie: Z ptu wile-

skiego Cezary Plater. Z ptu oszmiaskiego Józef Zienkowicz. Z ptu wi-
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komierskiego Ludwik Pietkiewicz. Z ptu upitskiego Adam Koysko. Z ptu

rosieskiego Antoni Przeciszewski.

Z Województwa Biaostockiego. Posowie: Z ptu biel-

skiego Jan Karwowski.

Senat o rowie (3)

:

Prezydujcy w Senacie JW. Senator Wojewoda Wodziski Maciej.

JW. Senator Wojewoda Antoni hr. Ostrowski. JW. Senator Kasztelan

Micha Potocki.

JW. Minister spraw zagranicznych: »Pozwol sobie Izby

przedstawi okólnik, jaki z powodu ostatnich wypadków wszyst-

kim ajentom naszym zagranicznym przesany zosta«.

JW. Minister spraw zagr. czyta: »Okólnik do wszyst-
kich misyi polskie h «

.

» Warszawa jest w rku nieprzyjaciela. Po morderczej

walce gówniejszej czci wojska narodowego z ca si rosyj-

sk d. 6 i 7 wrzenia r. b. stoczonej, sabe dziea fortyfikacyjne

z piasku usypane, zbyt obszerne dla szczupej zaogi miasta,

szturmem na kilku punktach zdobyte zostay. Okae si z cijiu

korespondencyi niniejszej, ile mstwo rycerzy naszych i rodki

obrony stolicy przez sabo czy zdrad sparaliowane byy.

Jeszcze wszelako, mimo ostatnich wysile kilkakrotnie odpar-

tego nieprzyjaciela, okopy w mocy naszej trzymalimy; jeszcze

o pierwszej po pónocy stopa moskiewska nie skazia bya
obrbu Warszawy, gdy nakazany czci wojska ju przed wie-

czorem przez Prezesa Rzdu Narodowego odwrót, wykonany
bez wiedzy Naczelnego Wodza, któremu uzurpacya Prezesa

cie tylko wadzy bya zostawia, dokona upadku stolicy pol-

skiej. Biuletyn Wodza Naczelnego opisze bliej te nieszcz-

liwe koleje operacyi militarnych, Nie mog nam by z doka-

dnoci wiadome straty nieprzyjacielskie; przyznaj si sami

do kilkunastu tysicy niezdatnych do boju. Midzy innymi

feldmarszaek Paszkiewicz i jenera Witt odnieli rany. Wy-
strzelano z dzia naszych blizko 30.000 adunków, a puki pie-

choty po kilkakro, nie ustpujc z placu, zmieniay wypotrze-

bowane adunki. Ale i klska nasza, jakkolwiek pod wzgldem
ubytku onierza bez porównania mniejsza, niezmiernie jest

bolesn. Stracilimy wite miasto nasze, ródo naszych do-

statków, zakady fabryk broni, ludwisarnie, cz amunicyi,

dziaa waowe, nasze zapasy; stracilimy jednem sowem gó-
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wn zasad naszych zasobów. Pozostao nam wszake wielkie

i nieocenione dobro: nietknity honor i gorca mio Ojczyzny,
j

za które jeszcze Polacy gotowi ostatni kropl krwi przela, fi

W ostatnim okólniku moim opisane s sumiennie wypadki,

które poprzedziy odmian Rzdu d. 17 sierpnia r. b. uchwa-

lon. Zbyteczna, jak si zdawao, skonno do ukadów, jak
szczególniej ówczesnemu Naczelnemu Wodzowi przypisywano^

pocigna za sob t zmian. Szukano wic ludzi, których
j

charakter dawaby Narodowi rkojmi, i zdolni s w caeml
znaczeniu tego wyrazu umrze lub spraw publiczn do po-

1

danego kresu doprowadzi. By wporód nas czowiek, który
jj

nie spotka na ulicy onierza, eby go nie zaczepi i nie za-

1

pewnia, e on jeden w stanie jest poprowadzi go tam, gdzie I

czeka zwycistwo lub mier chlubna; nie spotka obywatela, i

eby mu nie przypomnia, e wszelkie ukady z Rosy s pró-
j

ne i zbrodnicze, e nigdy adnych nie dotrzymaa i nie do-
:]

trzyma. Oddalony przez zeszego Wodza zdawa si tern sa- 4

mem now stawia rkojmi przeciwko ukadom, którym nigdy H

lud nie ufa i których jakby przez jakie przeczucie wicej si j

lka, ni najdotkliwszych klsk w otwartym boju. Nieukon-

i

tentowanie jego i osobiste urazy wzito za patryotyzm, uchwa-

1

o charakteru za energi, zdolno do kaba za zrczno. I

Na tego czowieka zwróciy si wszystkich oczy, tern bardziej, I

gdy nieszczsna noc 15 sierpnia, strzsnwszy stanem prawnym I

towarzystwa i przeraziwszy umysy, woaa na Sejm o posta-

wienie na czele Rzdu ma tgiego a miaego. Czowiekiem

tym by jenera Krukowiecki. który w czasie swojego guber-

natorstwa stolicy liczne wielkiej czynnoci dawa dowody. Po-

oenie nasze ówczesne byo nastpujce: Mielimy cignio-

nego do Warszawy z obozu pod Bolimowem wojska: gów
47.699, koni wierzchowych 9284, artyleryjnych 2875. W okoli-

cach krakowskich i sandomierskich liczylimy korpus kilkunasto-

tysiczny w czci z regularnego onierza zoony. Prócz tego

w rku naszym byy twierdze: Praga, Modlin i Zamo z gar-

nizonami przeszo 12.000 ludzi wynoszcymi. Walczyo take

kilka maych oddziaów partyzanckich w rónych kierunkach.

Artylerya polowa skadaa si z 150 przeszo dzia, a na waach
stao dzia po wikszej czci elaznych 120 na prdce ulanych.
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wierconych i osadzonych. Ale stan magazynów i zapasów y-
wnoci w miecie by zatrwaajcy. Zaledwie na kilkanacie

dni rachowa mona byo. W ostatku jazda osobliwie musiaa
pod ogniem nieprzyjacielskim furaowa. Zabieralimy zboe
w snopach i cigali pod mury oblonej stolicy; wszystko

w niezwyky sposób podroao. Ze wszech stron oddziay nie-

przyjacielskie przeciy dowóz. W takim stanie rzeczy atwo
byo przewidzie, e, jeeli zatrzymamy cae wojsko w War-
szawie, bezwtpienia obrona bdzie bezpieczniejsz i zwycistwo
prawie pewne na przypadek ataku, ale gód zwyciy nas i roz-

broi w przecigu dni kilkunastu, tern pewniej, gdy oczekiwanie

tak dugie na atak nieprzyjacielski pod Bolimowem i staranie

unikanie przez Rosyan wszelkiego spotkania z caemi siami

naszemi zdaway si przepowiada, e nie odwa si uderzy
na miasto: w godzie wic mielimy nieomylnie znale mier;
takie te byo zdanie najbieglejszych jeneraów. Zostaway nam
wic dwie drogi: albo sposobem zaczepnym stoczy bój z nie-

przyjacielem pod Warszaw, co odrzucia bezwarunkowo Rada
wojenna, jako krok niebezpieczny, stawiajcy los Ojczyzny

na jedn, e tak powiem, kart, albo te, pozostawiwszy

w okopach cz si, któr Prezes Rzdu z kwatermistrzem

jeneralnym osdzili do gron dla obrony miasta, uy reszty

na odsonienie prawego brzegu Wisy dla zaopatrzenia War-
szawy w potrzebne zapasy i ywno. Obrano t ostatni drog.

Jenera ubieski wysany by z mocn dywizy jazdy w Po-
ckie, a jenera Ramorino na czele kilkunastu tysicy wyboro-

wego onierza w gór Wisy i w Podlaskie. Obiedwie wy-

prawy uwieczone zostay najpomylniejszym skutkiem. Ju
obfito ywnoci wracaa do Warszawy; magazyn rezerwowy

pomnaa swoje zasoby; w odsonionych województwach z po-

piechem zbierano resztki zbiorów, wysilano si na rodki za-

radcze i ofiary; dziesi dni jeszcze, a poczeni we wszystkich

naszych siach, opatrzeni w pierwsze potrzeby, moglimy po-

grozi najezdnikom, zabezpieczy na zawsze stolic, a podobno

zbawi ostatecznie Polsk. Jenera Ramorino rozbi korpus Ro-

sena, przegna go za Bug, wzi szturmem Terespol, spaliy

si przedmiecia i cz materyaów wojennych w Brzeciu,

pooy nakoniec par tysicy trupem, zabra niewolnika pra-

wie drugie tyle i ozdobi or polski now chwa. Tymczasem
Dyuryusz T. VI. 42
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nieprzyjaciel, lubo wiedzia o rozczeniu si si naszych, jeszcze

wszelako swoim nie ufa; w czasie caej tej kampanii, a mia-

nowicie od bitwy grochowskiej, okazywa cigle odraz od

wstpnego boju. Nadspodziewanie pierwszy raz zaproponowa

ukady. Przy suchaniu robionych propozycyi Naczelnik Narodu

i jeden z najwicej popularnych naszych jeneraów zbytecznie

podobno dali si przerazi, czy uj nieprzyjacielowi. Doczony
przy niniejszem raport o toku tych negocyacyi, który miaem
zaszczyt zoy Izbom sejmowym d. 11 wrzenia, zawiera su-

mienny i dokadny rys waniejszych w tej mierze okolicznoci.

Przekona si tam atwo kady, co losowi, co naturze rzeczy.

co niezrcznoci, a co saboci lub zdradzie przypisa naley.

Jake nage i niespodziewane w krótkim przecigu czasu wy-

pyny z tych nieszczsnych negocyacyi wypadki! Niespodzie-

wane zaiste, bo pomimo wszelkiej niepewnoci losów wojny

Sejm, Rzd, wojsko, ani obywatele Warszawy nie pomyleli

na chwil o tak smutnym kocu obrony stolicy. Mieszkacy

tego obywatelskiego miasta wród najgortszego boju, wród
d wudziestocztero-godzinnej piciuset dzia kanonady, spokojnie

przechodzili si po placach publicznych, nie przypuszczajc

blizkiego niebezpieczestwa, skoro ich nie wzywano do boju.

Cz tylko gwardyi narodowej i jej artylerya uyt bya na

waach. O stray bezpieczestwa, licznej, ochoczej, prawie nie

pomylano; jej popularnego dowódc wyprawi wczenie z mia-

sta Prezes Rzdu, a Gubernator stolicy aresztowa tych, co lud

na nieprzyjaciela chcieli prowadzi. Ufny w ukadach powie-

rzy Prezes Rzdu obron t. nazwanego póniej klucza stolicy:

reduty wolskiej, trzem szczupym batalionom z 10 tylko dzia-

ami, a nieprzyjaciel pod zason parlamentarstwa szykowa
bez przeszkody dziaa do szturmu. Daremnie z bagnetem

w rku wdzieraj si rycerze nasi na dawne stanowiska; da-

remnie jazda nasza prze z tyu nieprzyjaciela, co ju za wa-

ami wolskimi roznieca poar na przedmieciu, i zwycisko
przymusza go z mocn strat do cofnienia; daremne bohater-

stwo niepokonanej artyleryi naszej: rozkazy parlamentujcego

Prezesa, przeciwne rozkazy Zastpcy Naczelnego Wodza krzy-

uj wszystkie poruszenia; trzeba opuci bez odporu okupione

krwi stanowiska, a ohydny wyraz kapitulacyi rozstraja po-

rzdek, rozlewa rozpacz i zwtpienie po szeregach, tworzy
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niead i wytrca z doni naszej ocalenie miasta, a moe i sprawy

publicznej. Wiksze klski czekay lud polski. Nie strat je-

dnego miasta, ale hab caego narodu gotoway mu ukady.

Lecz czuwa nad dobrem Ojczyzny, nad jej honorem Sejm,

którego pami zapisz dzieje wyej owego senatu rzymskiego,

którego nie ustraszy barbarzyski miecz Gallów. Wród huku
dzia, przy pomieniach gorejcej stolicy, nieulkniony grobami,
ani przeraajcymi obrazami, jakie mu przedstawiano, nie zapo-

mnia godnoci swojej i wysokoci powoania. Wierny wyko-

nanej przysidze odrzuci haniebne ukady i pod szturmem

ju ostatnich okopów sigajcego nieprzyjaciela przystpi do

zoenia Prezesa Narodowego Rzdu, co tak smutnie zaufanie

ludu polskiego zawiód. Przed pónoc d. 7 wrzenia obj
urzdowanie jednomylnym okrzykiem obrany nowy Prezes

JW. Bonawentura Niemojowski, Pose Wartski, ten sam, który,

j.iko Wiceprezes, zoy kilkanacie godzin pierw dostojno
swoj, aby si ohydn negocyacy nie zmaza. Ju wtedy cz
wojska niewczesnymi rozkazami cofnita bya na Prag; ju
w wielu miejscach okopy zostaway bez obrony; jeszcze tylko

gdzieniegdzie mimo przeciwnych rozkazów zapa onierza na-

szego przedua bój daremny; palio si jeszcze miasto; ale ju
lekkomylnoci byoby naraa stolic na szturm, w par godzin

ponowi si mogcy tern bardziej, e stra bezpieczestwa by-

najmniej do obrony barykad przysposobion nie bya, a w tak

nagym i krótkim czasie przygotowa si nie moga. Przymu-

szona do opuszczenia Warszawy przeniosa si gówna armia

na Prag 8 wrzenia, nazajutrz stana pod twierdz Modli-

nem. Ustpi z wojskiem Sejm, Rzd Narodowy, wszelkie wa-
dze w potrzebnym skadzie i wielka cz obywateli i mieszka-

ców Warszawy wszelkiego stanu, wieku i pci. Zacny weteran

armii polskiej jenera Maachowski, który w caej tej sprawie

najczystszej chci i usiowania okaza, zoy wadz, nieszcz-

liwie przez drugich skierowan. Nowy Prezes Rzdu, zasi-

gnwszy zdania wojska, mianowa Wodzem jeneraa Marcina

Rybiskiego, penego niedwuznacznych zasug ma, wychó-

waca obozów i mionika rzeczy narodowej. W tej chwili

zbieramy siy, dobywamy ostatniego grosza i cigamy ostatnie

ziarno, ostatni ks misa; organizuje si utrudzone i w nie-

szczciu wytrwae wojsko; wszystkie oderwane na rónych
42*
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stanowiskach korpusy pocieszaj si nawzajem i cz jednoci
uczu. Ju korpus jeneraa Lubieskiego poczy si z gówn
armi, a korpusy jeneraa Ramorino i Róyckiego cdebray

potrzebne rozkazy. Podnosz si zewszd woania: do broni!

do pomsty! i staropolski piew, haso i pociecha serc cnotli-

wych od pó wieku, znowu si rozlega: Jeszcze Polska nie

zgina!
Nieprzyjaciel zdumiony i prawie nie wierzcy swojemu

szczciu szanuje nasz odwrót i widzi ju, e wytargowana

od kilku powolno nie doprowadzia go do zaprzysionej

Polsce zguby i do spodziewanych tryumfów. Znowu chce pro-

wadzi ukady, prawie codzie wyprawia do nas goców,
aby nas zbada, namówi, skoni. Opuszczona stolica jest obra-

zem prawdziwego grobu, okryta jednym kirem smutku, a-
oby. Musiano si uda do surowych rozkazów, aby zniewoli

mieszkaców do otwarcia swoich domów i sklepów. Wród
opanowanego miasta jeszcze dry dumny wróg i lka si cie-

nia swojego. Sejm, rzuciwszy kltw na zdrajców, przedewszyst-

kiem utwierdzi si w wiernoci i wykonanej przysidze i uchwa-

li zagrzewajce odezwy do Narodu i wojska. Rzd pójdzie za

jego szlachetnem natchnieniem. Zreszt stan sprawy naszej

nie prowadzi bynajmniej do rozpaczy. Trzydzieci i kilka ty-

sicy ludzi i bizko stu dzia polowych liczymy w tej chwili

okoo Modlina. Korpus jeneraa Ramorino nad Wieprzem ma
okoo 20.000 ludzi i przeszo 40 armat; zostaj nam nakoniec

korpus Róyckiego nad Pilic i mocna zaoga Zamocia; zo-

staje pomoc, jakiej niestumione powstania litewskie spodziewa

nam si jeszcze ka. Nie bylimy tak silni na pocztku wojny.

We dwadziecia i kilka tysicy onierzy rozpoczlimy walk
przeciw olbrzymowi, przed którym draa Europa caa i blizko

roku ju j prowadzimy, a jeszcze nie zwtpilimy o losie Oj-

czyzny. Skrobalimy ciany domów naszych, szukalimy gru-

zów dawnych zamków i grodów oblanych tyi krwT

i przodków,

aby ukruszy kilka garci saletry na zasoby prochu; uczylimy

si dopiero ku szable, la dziaa i witynie nasze obnay-
limy z dzwonów, subie Boej powiconych, kosami walczy-

limy z potnym wrogiem i wydarlimy mu z rk wiksz
cz broni, któr posiadamy. Odziewalimy w zbroje niedo-

rose dzieci i sabe nawet niewiasty. Na domiar tych wszyst-
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kich wysile i ofiar zniszczylimy na pniu niwa nasze i zde-

ptalimy po wikszej czci przysze nadzieje zbiorów. Dzi
wic opuszczeni i zostawieni sobie postanowilimy zapomnie,

e jest na ziemi sprawiedliwo i e yjemy w Europie w wieku

cywilizacyi i rozsdnej mioci ludzi i ludów. Najwiksz po-

doci u staroytnych byo w obywatelu zwtpienie o zbawieniu

Ojczyzny. Tej zbrodni nie dopuszcz si Polacy w najsmutniej-

szych nawet okolicznociach. Spiesz si wic uprzedzi JW.
Pana, e Naród nasz, pomimo doznanej klski, dopeni wyko-

nanych w obliczu wiata przysig". Jeszcze gotowy jest umrze
i przeduy walk, która zasania wolno od napadu barba-

rzystwa i ciemnoty, a cokolwiek nastpi, unios Polacy nie-

skaony honor narodowy«.

iW. Marszaek: »Przystpujemy do porzdku dziennego.

Mam honor uprasza JW. Dbrowskiego, aby w zastpstwie

Sekretarza Izby Poselskiej raczy() odczyta projekt do prawa
wzgldem ustanowienia znaku zaszczytnego pod
nazwiskiem »Gwiazdy wytrwao i «.

JW. Dbrowski czyta:

»Izba Senatorska i Izba Poselska na wniosek
Rzdu Narodowego i po wysuchaniu zdania Kom i-

s y i sejmowych, pragnc odznaczy prawych Pola-

ków, którzy w zawodzie wojskowym 1 u b c y w i 1 n y m
powiciwszy usugi swoje krajowi w czasie pow-
stania narodowego, pomimo zmiany wypadków
wojennych, wytrwali i wytrwaj w popieraniu czyn-

nem losów Ojczyzny, pragnc przytem, aby wraca-
jcy po ukoczeniu wojny do zagrody onierz,
choby szczególnem uposaeniem nie by opatrzony,

mia zasiek na opdzenie pierwszych potrzeb y-
cia, uchwaliy i uchwalaj, co nastpuje:

Art. 1. Ustanowionym zostaje znak zaszczytny
pod nazwiskiem: Gwiazda wytrwaoci. Gwiazda ta e-
lazna opiciu ramionach z napisem: za wytrwao —
noszona bdzie na wstdze koloru kar mazy no w ego
z brzegami granatowymi.

Art. 2. Kady, bd wojskowy, bd cywilny,
który, powiciwszy si usudze krajowej i wspie-
rajc czynnie powstanie narodowe, wytrwa w sza-
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chetnem postpowaniu a do stanowczego losów
Ojczyzny rozstrzygnienia, ma prawo do tej ozdoby.
Nie bd jednak wyczeni od niej ci, którzy, o d-

dawszy rzetelne usugi powstaniu narodowemu,
od dalszego w tym celu dziaania jedynie przez
przyczyny od ich woli niezawise wstrzymanymi
zosta .

Art. 3. Statut rozwijajcy w duchu prawa ni-

niejszego warunki i sposób rozdawnictwa Gwiazdy
wytrwaoci uoonym by ma przez komitet, zo-
ony z Prezesa Rzdu Narodowego, Wodza Na-

czelnego, Ministrów i równej Ministrom liczby
jeneraów, których Wódz Naczelny powoa. Wszyscy
czonkowie komitetu mie bd gos stanowczy.
a wikszo w nim rozstrzyga bdzie; [a] w razie
równoci zda los rozstrzygnie o wyjciujednego
czonka. Po uoeniu statutu, komitet przystpi
[do wybrania wikszoci gosów] kapituy, która
o rozdawaniu Gwiazdy wytrwaoci stanowi ma, a do
której w równej liczbie czonkowie Izb i wyszych
stopni wojskowi powoani bd.

Art. 4. Do uposaenia oznaczonego art. 3-cim

uchway sejmowej z d. 19 lutego r. b. nikt nie b-
dzie mia prawa, jeeli nie uzyszcze niniejszej

oznaki. Podoficerowie i onierze, którzy wytrwaj
do koca wojny, a uposaenia z uchway wyej
wzmiankowanej nie otrzymaj, mie bd prawo
do odebrania na raz jeden z kas publicznych tak

cywilnych, jak woj skowych zasiku, pierwsi z p. 150,

drud zy zp. 100.

Art. 5. Wykonanie niniejszej uchway poleca
si Rzdowi Narodowemu i Wodzowi N a c z e 1 n e m u «.

JW. Minister wyzna religijnych i owiecenia publicznego

Lelewel: »W zawodzie tak wanym, gdzie idzie o niepodle-

go nasz, w powstaniu narodowem obecnem, w którem si

dobijamy bytu naszego politycznego, wojsko jest jedyn nasz
podpor, nadziej, drog, aby doj do celu i ostatecznie stan
u zamierzonego kresu. Jeeli nam Opatrzno pozwoli (bo tru-

dno jest przewidzie, aby z pewnoci powiedzie mona) bój
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z nieprzyjacielem rozpoczty szczliwie ukoczy, cho kady
nie upada jeszcze na sercu i postpuje zaszczytnie z wytrwa-

oci, przecie niewtpliwie bdziemy musieli powiedzie, e
na wojsku tyiko jedynie wszystko polega. Czuy to Izby, g< y

okazay troskliwo swoj wzgldem tych, którzy dla Ojczyzny

wszystko wraz z yciem powicaj, i w tym celu zwróciy

oko na tych, którzy wT tym krwawym zawodzie utracili zdro-

wie. Okryci chlubnem kalectwem wróc do zagród swoich.

Aeby tym zapewni los ich dalszy, wyday uchwa z d. 19 lu-

tego. Uchwaa ta zapewnia im, oprócz krzya wojskowego

z r. 1792 dawnej Rzeczypospolitej naszej, rozdawanego za szcze-

gólne odznaczenie si, inn jeszcze oznak honorow w pe-

wnym zwizku bdc z uposaeniem z 10 milionów na ten

cel przeznaczonych. Przysza ustawa sejmowa zapewne rozwinie

to postanowienie. Tymczasem Rzd Narodowy, gdy rónych
kolei dowiadczylimy i rónych jeszcze dowiadczamy, gdy

z najpikniejszych nadziei zdaje si zachmurza przyszo,
widzc, i w takim razie zjawiy si osoby, które zdaj si

wtpi o naszej sprawie, a inne daj dowody wytrwaoci
swojej, jak np. Sejm, Rzd Narodowy i wojsko, przyszo mu
na myl, aeby, kiedy nasza sprawa do kresu zblia si b-
dzie, w tekim razie upominek jaki przeznaczy dla tych, któ-

rzyby dali dowód a do koca wytrwaoci swojej. W tym

celu postanowi oznak honorow, któraby bya znakiem i przy-

pomnieniem szczególnego powicenia si w obecnej sprawie

naszej, przypomnieniem tak wietnego powstania naszego.

Oznaka ta bdzie drogim upominkiem w familiach, które tern

susznie chlubi si bd mogy, e posiaday w gronie swo-

jem czonków, którzy czuli, jak naleao, i oddawali si zupenie

z caem powiceniem tej sprawie. Nakoniec oznaka ta bdzie

dowodem przypominajcym pónym wnukom naszym, aby nie

przestawali by obowizani do tego, do czegomy si uczuli

by obowizanymi, t. j. do podwignienia Ojczyzny naszej

i wywalczenia jej niepodlegoci. Upominek ten rozsypany po-

midzy kilkakro sto tysicy ludzi bdzie zawsze drogim dla

dzisiejszego pokolenia; przechowany przez nas droszy bdzie

dla póniejszego. W tym celu ma by na ten jeden raz roz-

dany jako dowód wytrwaoci. Rzd Narodowy poleci mi by
wygotowanie w tym przedmiocie projektu do prawa i wnie-
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sienie go do Izb, co uskuteczniem. Projekt przezemnie wygo-
towany uleg w Komisyach znacznym zmianom, szczególniej

w gównych odcieniach, które odoone zostay do przyszego
mzwinicia tej ustawy, która teraz w Izbach zapewne przyjt
zostanie. Nadto udecydoway Komisye dodatek dotacyi na raz

tylko jeden sucej dla podoficerów po zp. 150, dla onierzy
po zp. 100. To wam wnosz; co si za szczegóów projektu

naszego dotyczy, w miar, jak tego okae si potrzeba, bd
prosi o pozwolenie przymówienia si«.

JW. Swidzlski, jako komisarz: »Projekt niniejszy jest od

Rzdu Narodowego wprowadzony; powody do niego wy-
uszczone zostay przez JW. Ministra wyzna religijnych i owie-
cenia publicznego; obowizkiem jest komisarzy przedstawi
z swej strony przyczyny, dla których zmiany pewne w tym
projekcie zaprowadzone zostay. Gówn zmian tego projektu,

o której wspomnia JW. Minister, jest ta okoliczno, e rozwi-

nicie statutu dla tej nowej ozdoby, potrzebujce bliszej i doj-

rzalszej rozwagi, a mianowicie winne ulega wpywowi woj-

skowych, poruczone zostaje Rzdowi Narodowemu. Wedug
pierwotnego projektu, rozdawnictwo tej ozdoby zostawione

byo Rzdowi Narodowemu; e za, jak wiadomo, Rzd wr je-

dnej tylko osobie si znajduje, bo Ministrowie maj gos do-

radczy, zdawao si, i instytucya tak wana od wikszoci Rady
wypywa powinna; zdawao si. i poniewa ozdoba ta gównie
dla wojska ma by przeznaczona, powinny by przeto w Ra-

dzie wyobraenia wojskowe reprezentowane, abymy przez to

uczucia wojskowych nie obrazili. To byo powodem Komisyom
do zaprowadzenia tej zmiany w projekcie, i rozwinicie sta-

tutu ma teraz wypywa od Rady. która si skada bdzie
z Prezesa Rzdu, Naczelnego Wodza, Ministrów i równeje
Ministrom liczby jeneraów, których Wódz Naczelny powoa
i którzy wszyscy z gosem stanowczym bd zasiadali. Druga
gówna zmiana jest ta, e, oprócz samej ozdoby, przeznaczony

jest pewien rodzaj dotacyi dla podoficerów i prostych onierzy,

aeby, kiedy si bój o byt nasz skoczy, oprócz tych, którzy

okryci kalectwem bd mieli swój byt zapewniony, oprócz tych,

którzy z przeznaczonych na ten cel przez uchwa sejmow
dziesiciu milionów uposaeni zostan, wynagrodzeni byli

jeszcze ci, którzy do koca wytrwaj, i dla tych Komisye uczy-
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niy dodatek dotacyi, lubo szczupej, ale chwilowo pierwsze

potrzeby zaspokoi mogcej, i aeby z prónemi rkami do za-

gród swoich nie wracali. Ten jest cel, dla którego zasoby pie-

nine, jakie po ukoczeniu wojny zostan, uytymi bd.
Niechaj tym sposobem odpowie Sejm na faszywe pogoski

dosy gono rozrzucone, jakoby myla z kas pozostaych pie-

nidze pomidzy siebie rozebra. Moe nie bdzie moga by
uchwaa ta w zupenoci wykonana, ale niech onierz wie,

e wszystko to, co w zasobach pozostanie, dla zabezpieczenia

jego losu przeznaczone bdzie«.

JW. Minister wyzna religijnych i owiecenia publicznego:

»Pose Opoczyski (widziski), stajc w obronie projektu, jako

komisarz, wspomnia rónic, jaka zachodzi midzy projektem

przez Rzd wniesionym, a projektem w Komisyach poprawio-

nym. W poprzednim gosie moim dotknem jej, ale rónica,

jak pose Opoczyski wykaza, nie bya taka, jaka istotnie za-

chodzi. W projekcie od Rzdu nie byo adnego uchybienia

wzgldem wojskowoci, nie byo chci postawienia teje na

niszym stopniu, bo, owszem, w rozdawaniu tej Gwiazdy dane

byo pierwszestwo wojskowym. Rzd Narodowy mia t myl
na uwadze, i jakkolwiek oznaka ta zarówno suy ma tak

cywilnym, jak wojskowym, jednak gównym jej widokiem byo
powicenie si wojskowych, i przewaga ta bya w tern oczy-

wista, kiedy oprócz tej równoci Prezes Rzdu i Wódz Na
-czelny zarówno decydowa mieli, osobno Wódz Naczelny dla

wojska, Prezes Rzdu dla cywilnych. Co clo samego rozda-

wnictwa bya ta myl, aeby uformowa kapitu z osób, które

tym znakiem powinny by ozdobione, i dla tego byo powie-

dziane, e Wódz Naczelny powoa do kapituy 66 osób, Prezes

Rzdu 33. Bya wic la przewaga, i susznie dana bya woj-

skowym, bo Prezesowi Rzdu trudniej byoby jak Wodzowi
Naczelnemu znale równ liczb osób mogcych by tym zna-

kiem ozdobionemi, skd pokazuje si, e cywilna lista zawsze

byaby sabsza. Nie wiem wic, skd Pose Opoczyski robi

zarzut z tej strony projektowi od Rzdu Narodowego? To tylko

miaem do odpowiedzenia^.

JW. widziski; »Od powiadajc na gos JWr

. Ministra, mam
honor owiadczy, e co do wpywu wadzy wojskowej w roz-

dawnictwie tej ozdoby wcale nie robiem adnego zarzutu
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projektowi przez Rzd wniesionemu, ale mówiem o urzdzeniu

instytucyi, która si tern rozdawnictwem ma zatrudni. Wielka

bowiem zachodzi rónica midzy ustanowieniem instytucyi,

a mianowaniem wedug statutu teje instytucyi. To jest rzecz

zupenie oddzielna, wic ja wcale nie sfaszowaem tego, co

byo w projekcie; tylko owiadczyem, e byo myl Komisyów,

aeby do zaprowadzenia instytucyi zasign rady wojskowych«.

JW. Minister wyzna religijnych i owiecenia publicznego

:

»Tu pozwoli sobie szanowny kolega powiedzie, i rozdawanie

tego znaku byoby rzecz sejmow «.

JW. widzlski : »Czy Sejm, czy Prezes Rzdu trudniby

si rozdawnictwem tej ozdoby, wypywaaby zawsze od cywil-

nej wadzy, a wojskowa nie byaby miaa adnego udziau;

w obecnym za projekcie do ustanowienia statutu bd mieli

wojskowi udzia«.

JW. Minister wyzna religijnych i owiecenia publicznego:

»Skoro Komisye wniosek taki uczyniy, i Sejm nie ma si
tern zatrudni, wic poczenie wadzy cywilnej i wojskowej

do rozdawnictwa jest bardzo suszne «.

JW. Jeowicki jako komisarz: »Projekt pod wasz dyskusy
wniesiony zajmuje was z ca wanoci, jak w sobie zawiera.

A nadto czujemy potrzeb tej oznaki, która ma by pamitk
nietylko narodow, ale historyczn, jak to JW. Minister dosta-

tecznie wykaza. Komisye nie poprzestay na samej oznace;

chciay jeszcze wicej i, aeby utrzyma, pomnoy szeregi

wojskowe i namówi niejako do nich. przywizay pewne wy-

nagrodzenie. Nie wszyscy czonkowie Komisyów zgadzali si

na sposób, w jakim wynagrodzenie to ma nastpi: wikszo
zdawaa si by za tern, aby wynagrodzenie to byo pienine
i na raz tvlko jeden suvo. Gdy takie wynagrodzenie nic sta-

ei^o nie obiecuje, przeto myl niektórych komisarzy brio.

aeby otrzymujcym t oznak nada uposaenie trwae i aby

to uposaenie byo równie historyczne, jak sam znak; dlatego

ci dali, aby byo w ziemi, lecz inni znajdowali w tern wiel-

kie trudnoci. Ci, którzy pragnli, aeby wynagrodzenie to za-

sadzao si na wynagrodzeniu w ziemi, chcieli w uchwale

zamieci dodatek taki, e, jeeli walka bdzie z po-

mylnym dla nas skutkiem ukoczona, uposaenie

podobne bdzie miao miejsce. Taki dodatek z powodu wtpli-
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woci nie byby istotnym, lecz kady z nas jest przekonany,

e wiele innych uchwa naszych przy nieszczliwem uko-
czeniu sprawy naszej zamierzonego celu nie osign, ale spo-

dziewam si, e jak wszyscy Reprezentanci, jak Komisye, tak

i wojsko nie wtpi, aeby sprawa nasza pomylnego skutku

wzi nie miaa, a zatem, ten warunkowy wyraz: jeeli— nie

osabiby tej ufnoci, jaka do tej uchway przywizan by
winna. Z tego porodu mam zaszczyt przedstawi, aeby upo-

saenie pienine zamieni na uposaenie w ziemi, albo— aeby
do teje samej dotacyi, jaka jest w projekcie, doda jeszcze

dotaey w ziemi, któraby bya równie historyczn, jak sam
upominek, a któraby daleko wicej na ducha narodowego,

a szczególniej na t oddzieln klas obroców Ojczyzny

dziaaa«.

JW. Minister wyzna religijnych i owiecenia publicznego:

» Wzruszona tu zostaa materya wzgldem dotacyi z powodu,

e w Komisyach doczono jeszcze dla. onierzy, którzyby

upominek wytrwaoci sobie zasuyli, pewn kwot pienin.
Myl ta nie jest wieo wniesiona, bo ju przedtem bya przez

wielu czonków Komisyi dostatecznie zgbiona i okazaa si

by niewczesn. Jak w dniu 19 lutego wyrzek Sejm przez

uchwa, e ma by pewien znak honorowy i uposaenie

w ziemi, co przy dogodniejszym czasie mia Sejm przez inn
uchwa rozwin, i ta myl o dotacyi przejdzie kiedy pod

rozwag Izb, i susznie tego da bdzie mona wtenczas,

kiedy u szczliwego kresu ycze naszych staniemy. W tej

za dotacyi nie mona przypuci warunku: jeeli — bo to

jest znak jedynie za wytrwao, jakikolwiek koniec sprawa

nasza wemie. Przy pomylnym wypadku usiowa naszych

bdzie czas pomyle o tern, co dzi mamy zamkn pod wy-

razem: jeeli — a teraz potrzebujemy tylko powiedzie posi-

tive, co ma w kadym razie nastpi, Mie, drogie bdzie wspo-

mnienie, emy wytrwali; w oznace tej niema adnego wy-

nagrodzenia, lecz jest to upominek za wytrwao do koca,

jakikolwiek ten koniec dla nas bdzie. To szlachetne uczucie,

em dokaza tego, i wytrwaem do koca, zrobiem z mojej

strony tyle, ile mogem, tern wikszego szacunku nadawa
bdzie temu kawakowi elaza, bo w kadej chwili przypo-

mina mu bdzie, e dopeni obowizku swojego. Upominek
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ten zarówno wszystkim suy bdzie mniej lub wicej powi-
cenia z siebie robicym, i Rzd, jakikolwiek' wojny wypadek
bdzie, z atwoci uchwa t wyegzekwowa potrafi, rozda

ten kawaek elaza, który kady do domu uniesie. Ustawa
z warunkiem: jeeli — jest tylko na moment pomylny i za-

wsze nosi na sobie cech wynagrodzenia: celem za niniejszej

ustawy, jak tu ju tyle razy wspomniaem, rozdanie upominku
tym, którzy do koca wytrwali«.

Gosy: »Prosimy o wotowanie!«

JW. Jeowicki: » Wyraz mój: jeeli — nie by dobrze zro-

zumiany. Nie uyem go w ten sposób, aby ozdoba ta miaa
by wtenczas dopiero rozdan, kiedy z pomylnym dla nas

skutkiem ukoczymy wojn; nie powiedziaem, aby, kiedy po-

mylny skutek nastpi, wtenczas dopiero mona byo powie-

dzie, e bya wytrwao, i rozdawa nagrod, lecz, e przy

pomylnym wypadku sprawy naszej do znaku, który ma by
w kadym razie rozdany, przywizane bdzie wynagrodzenie.

Jeeli losy nam sprzyja nie bd i upadniemy, wtenczas b-
dzie móg by rozdany, i kady uniesie ten kawaek elaza do

domu na pamitk, e walczy w tej sprawie i w niej wytrwa
do koca. Lecz tu idzie o utrzymanie ducha w wojsku i po-

mnoenie liczby obroców. Nie mówi tu o oficerach, których

uczucie honoru powoduje do wytrwaoci, ale mówi o tej kia

sie, która jest najliczniejsza i najbiedniejsza, a u której moe mio Ojczyzny nie dominuje nad mioci domowego zacisza

których wielka jeszcze liczba nie opucia domów swoich, mó
wic: »kocham Ojczyzn, ale zarówno kocham domowe zacisze

Ojczyzny moe nie zbawi, a to, co mam, z pewnoci strac«

Tacy ludzie, gdyby mieli zapewnienie, i bd mieli wynagro

d zenie tego dostatku, jaki dla Ojczyzny powicili, tacy mówi
przyszliby zapewne i pomnoyliby liczb naszych obroców
Wyraz: jeeli — nie stosuje si wcale do wynagrodzenia

moralnego, ale w celu podniesienia ducha narodowego i po-

mnoenia szyków wojskowych«.

JW. Minister wyzna religijnych i owiecenia publicznego:

»Kolega Jeowicki wie, e wanie projekt ten z uposaeniem
do ziemi ja sam podaem; tern mielej przeto broni projektu,

który teraz do Izb jest wniesiony, i odosobniam go od tamtego,

którego jest celem wynagrodzenie i zapewnienie losu wale-
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eznego onierza naszego. Rzecz ta. jako potrzebujca wikszej

rozwagi i wcale innego pooenia rzeczy od teraniejszego,

zdaniem Komisyów do dalszego czasu zostawiona zostaa«.

JW. ftlorozewicz : »Zyczenie kolegi Jeowickiego byo y-
czeniem wszystkich czonków Komisyi sejmowych, aeby przez

zapewnienie bijcemu si wojsku wynagrodzenia w ziemi za-

ród polskiego ducha nietyiko utrzyma, ale go nawet nadal

w niem przeduy: ale stanowcza uwaga, klóra wstrzymaa
Komisye od przyjcia tej myli, bya ta. i przedewszystkiem

obowizkiem jest Sejmu utrzymanie tej godnoci, która wszyst-

kie jego dziaania odznacza powinna. Ta znajomo rzeczy

nakazywaa Sejmowi, aby sta przy uchwaach ju raz przez

siebie wyrzeczonych i w tern. co wyrzek, aby si nie chwia
i stanowczo tern si tylko zatrudnia, na to si oglda, co u o

teraz otacza. Z tej zasady wychodzc, Komisye uwaay, i
doczona do tego znaku dotacya bdzie niejako doczeniem
tego, co uchwaa z dnia 19 lutego wojsku zapewnia, ile gdy

zasiek ten zdawa si by podobnym i by nie do pogardzenia

dla tych, którzyby nie byli w stanie pierwszych potrzeb bytu

swojego zaspokoi. Z tego powodu osdziy Komisye, i dope-

niy obowizku i odpowiedziay tej godnoci przez ocenienie

prawdziwego pooenia rzeczy, jaka pierwszym naszym uchwa-

om przewodniczyam

iW. Woowski: »Nikt z Polaków, tern bardziej z Reprezen-

tantów, nie szczdziby nagród walecznemu wojsku, które nam
tyle dowodów niezrównanego mstwa dao i dla którego wszyst-

kie formuy pochwa ju wyczerpnite zostay; lecz powinnimy
si mierzy z nasz monoci i nie obiecywa tego, czego-

bynny póniej dotrzyma nie byli w stanie. Dlatego wniesiony

projekt z ograniczeniem wynagrodzenia narazj^den. przywi-

zanego do znaku wytrwaoci, bardzo na swoim miejscu znaj-

duj. Pierwszy JW. Godebski wniós t myl w Komisy ach,

aby wynagrodzenie pienine na raz jeden zamieni na wyna-

grodzenie w ziemi. Po dugim w tej materyi rozbiorze JW.
Godebski odstpi od swojego wniosku, i postanowilimy, i
myl ta na Sejm wniesion nie bdzie. Dlatego mam suszny
al do kolegi Jeowickiego, e wniosek jednomylnie w Komi-

syach usunity wniós na posiedzeniu dzisiejszem. Wreszcie,
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e wniosek ten nawet jest rónorodny, dowiedli to ju doka-

dnie JW. Minister owiecenia i kolega Morozewicz«.

JW. JeowickJ: »JW. Woowski zdaje mi si zarzuca, i
wniosem przedmiot, któren Komisye postanowiy na dzisiejszem

posiedzeniu pomin, przemilcze. Mam honor owiadczy, i
podobnego przyrzeczenia odemnie Komisye nie miay. Odstpi
od swojego wniosku JW. Godebski, bo znalaz Komisye swo-

jemu wnioskowi przeciwne, bo Komisye dobrej wiary nie

miay. Jeeli w stanowicych si uchwaach ogranicza si

mamy dlatego, e objtych niemi zapewnie dotrzyma moe
nie bdziemy w stanie, w takim razie, jeeli sprawa nasza zy
koniec wemie, pytam si, czyli bd dotrzymane te, które ju
naszemi poprzedniemi uchwaami objte zostay ?«

JW. Godebski : »Kiedy pierwszy raz na posiedzeniu Komi-

syów projekt ten by wniesiony, nie byo w nim wzmianki

o adnem uposaeniu; wówczas zaraz, zwracajc uwag Komi-

syów na stan i pooenie onierza wracajcego do domowej

zagrody po wojnie ukoczonej, wniosem myl wynagrodzenia

przywizanego do majcego si ustanowi znaku wytrwaoci.

Po wielu gruntownych uwagach przywiedzionych przez komi-

sarzy, zgodzono si na przyjcie wynagrodzenia na raz tylko

jeden suy majcego. Na drugiem posiedzeniu trwaem przy

wniosku moim, aby uposaenie to nie na raz jeden, ale doy-

wotnio im zapewni. Po dugim i gruntownym rozbiorze tej

myli osdzia wikszo, i bardzo przyzwoicie, i w naszem

pooeniu powinnimy bezwarunkowe obietnice stanowi, któ-

reby w kadym czasie dotrzymane by mogy. Dlatego powie-

dziane jest, i troskliwi, aby wracajcy do zagrody onierz na

zaspokojenie pierwszych potrzeb swoich opatrzony zosta pe-

wnym funduszem, stanowimy wynagrodzenie na raz jeden

suce. Nie ujmuje to bynajmniej przyszym uchwaom wzgl-

dem uposaenia w ziemi, gdy po szczliwie ukoczonej wojnie

wrócimy do domu; za pierwszym poyskiem pewniejszej na-

dziei, szczliwszych chwil, zajmiemy si zapewne rozwini-

ciem tej myli, ale dzisiaj winnimy to tylko obiecywa, co

w kadym czasie da moemy«.
JW. wirski: »W odpowiedzi na gos JW. Jeowickiego

mam honor to wyjani, i jestemy w zupenej konsekwencyi,

gdy nie chcemy stanowi nowej dotacyi. Wtedy, kiedymy
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uradzili prawo wasnoci na 10 milionów, bylimy pewni i pra

wie zupenie pewni, i nietylko na ziemi kongresu wiede-
skiego, ale na caej ziemi polskiej bdziemy mogli temu zobo-

wizaniu si zadosy uczyni. Lecz dzi, kiedy si rzeczy

tak daleko zmieniy, kiedy si w tak szczupym obrbie znaj-

dujemy, nowe uposaenia stanowi byoby bezkonsekwentnie;

na temby si nawet prosty onierz pozna, e mu wicej nad

nasz mono obiecujemy«.

JW. Krysiski: »Im s trudniejsze okolicznoci, w których

si naród, reprezentacya znajduje, tern troskliwszymi by nam
wypada o godno, o honor tej reprezentacyi. Godno i honor

reprezentacyi na tern si zasadza, aby zawsze prawda, i nic

wicej, jak prawda, bya dla tych Izb zasad. Szanujemy w ka-

ej chwili zdrowy rozsdek, a w niebezpieczestwie tern bar-

dziej. Nie odstpiy tej zasady Komisye, gdy wniosek JW.
Godebskiego oddaliy i to tylko przyjy, na to si zgodziy, co

do ich przekonania trafio. Nie byoby to ublieniem boha-

terstwu onierza naszego, abymy kilkadziesit wók chemi-
skich rozdarowali mu wówczas, kiedy si Sejm i cae wojsko

w Zakroczymiu znajduj! I dlatego chcemy i ofiarujemy temu

niezrównanemu wojsku naszemu to tylko, co nam ubóstwo

nasze ofiarowa pozwalam.

JW. Swidzski: » Wnosz za zamkniciem dyskusyi z po-

wodu JW. Jeowickiego zanadto posunitej; nie bybym mia
nic przeciwRo temu, gdyby go JW. Jo wiek i przynajmniej

przy drzwiach zamknitych by uczyni«.

JW. Wad. Plater: » Wniosek JW. Jeowickiego znajduj

niewaciwy, bo uchwaa z dnia 19 lutego nie jest z nim w zgo-

dzie. Uchwaa z d. 19 lutego, stanowica dotacy dia wojska,

jest jakoby wynagrodzeniem za szczególniejsz waleczno;
dzisiejsz uciwa chcemy temu wojsku zostawi pamitk,
nie za nagrod, jak to ju poprzednie gosy dostatecznie wy-

janiy «.

JW. Marszaek: »Wic dyskusya co do ogóu projektu wnie-

sionego zamknita; przystpimy teraz do szczegóowego roz-

bioru artykuów«.

Gosy: »Cay jednomylnoci przyjmujemy !«

JW. Teofil Morawski: »Zapatrujc si na projekt do uchway
znaku wytrwaoci, widz, i znak ten nie ma by niczem
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wicej, jak tylko rzetelnem widzialnem wiadectwem, e po-

siadajcy go nale/ do powstania narodowego i wytrwa do

koca. Nagrod za powicenia swoje kady w sumieniu swo-

jem znajdzie, e dopeni powinnoci Polaka. Z tego stanowiska

zapatrujc si na wniesiony projekt, jestem przeciwko wszel-

kiej dotacyi. Nie moemy obiecywa i tych 100 zotych nawet,

bo i tych nie mamy. Jeeli losy bd nam sprzyjay, jest uchwaa
z d. 19 lutego; przy wycieczeniu zamonoci naszej, niech

wojsko na lem wynagrodzeniu przestanie. Dzisiejsza uchwaa
ma tylko rozda zaszczytne znaki jako proste widzialne wia-

dectwo, e ten lub ów nalea do powstania narodowego

i wytrwa w niem a do koca. Nadto, jestem zdania, aeby
JW. Marszaek czonkom Sejm skadajcym, Prezes Rzdu
swoim, Wódz Naczelny wojskowym, znaki wytrwaoci rozdali«.

JW. Swirski : »W odparciu wniosku preopinenta, mam ho-

nor owiadczy, i uchwaa z d. 19 lutego powiada, i najwa-

leczniejszym we wszystkich stopniach bdzie udzielona wa-
sno ziemska. Uchwaa wic z d. 19 lutego stanowi bezwy-

czn nagrod materyaln; projekt za na dzisiejsze posiedzenie

nasze wniesiony ma na celu nagrod moraln dla tych, którzy

do koca w powstaniu narodowem wytrwali, ma by dla nich

tern widzialnem wiadectwem, i dopenili z caem powice-
niem si powinnoci Polaka, a chocia art. 4-ty wniesionego

projektu obiecuje nadto wynagrodzenie na raz jeden suy
majce, wynagrodzenie to pomija tych, którzy s w stanie

moralnie poj wano sprawy, dla której si powicili, nie

ma na celu wynagrodzenia oficerów, ale tvch, którzv moe
ród nieprzyjaciela przymuszeni bd wlec ranami okryte ciao

do zagród, które tak uporczywa walka spustoszya; tym to

chcemy da sposób, aby nie o ebractwie przynajmniej do do-

mów swoich w?róci mogli, i tak, jak oni z ca rezygnacy
sprawy ogólnej bronili, tak my ostatnim groszem uratowanym
od ostatniej toni chcemy ich uposay. Nie mog przypuci,
by skarb nasz nie by w monoci tej obietnicy im dotrzyma,
ale nadto, gdy prawie pewny jestem, e sprawa nasza w naj-

gorszym przypadku drog ukadów przez wojsko ukoczon
zostanie, ta obietnica przez zwycizców musi by dotrzymana,

stanowic jeden z warunków ukadu. Jestem przeciwny wnio-

skowi JW. Morawskiego «.
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JW. Wielopolski : »Miaem zamiar nie zabiera gosu. Przy-

mówienie si JW. Morawskiego jest mi powodem, i mam
zaszczyt przemówi. Projekt przez Rzd wniesiony nie obej-

mowa przepisu wzgldem uposaenia. Nie moemy uposaenia
stanowi, bo nie syszelimy dotd ze strony Rzdu, jakie jest

w tern jego zdanie. Upraszam przeto JW. Ministra skarbu, aby

nam zdanie Rzdu objawi raczy«.

JW. Minister skarbu: »Rzd Narodowy zostawi to mdroci
Izb poczonych, czyli cbce z znakiem Gwiazdy wytrwaoci
poczy dotacy, lub nie. Co za do tego, czyli bdzie (w) mo-

noci zobowizaniu si. jakie uchwaa na niego woy, (zado)
uczyni, owiadczam, i Minister skarbu adnego zapewnienia

da nie moe. Nie wiemy, jak dugo walka potrwa; nie wiemy,

jak si skoczy: dlatego nie mog da innego obszerniejszego

tómaczenia<(.

JW. Lelewel: »Z powodu przymówienia si JW. Wielopol-

skiego mam honor owiadczy, i projekt przez Rzd podany

adnej pozycyi wzgldem uposaenia nie obejmowa. Mnie si
zdaje, i przez dodanie dotacyi projekt ten jest ameliorowany

i, podug mego przekonania, myl ta nawet jest szczliwa.

Co do monoci wyegzekwowania jej, nie widz potrzeby pro-

rockim duchem naprzód przewidywa, czyli bdziemy w mo-

noci, lub nie, dotrzyma zobowiza naszych. Zreszt jest

tam powiedziano, i ci, którzy uchwa z d. 19 lutego uposa-

eni zostan, do tego wynagrodzenia nalee nie bd. Te s
uwagi moje, które miaem sobie za obowizek przytoczy«.

JW. Teofil Morawski: »Odpowiadajc na gosy przeciwko

wnioskowi mojemu podniesione, owiadczam, i zgadzam si

na dotacy, na wszystko, z dodatkiem, aby wprzód zapewnione

byy fundusze i egzekucya tych dotacyi«.

JW. Wielopolski: »Lubo JW. Lelewel nic stanowczego nie

wyrzek, jednakowo, gdy aden z obecnych tu Ministrów

przeciwko projektowi nie wystpuje, rozumiem, i moemy
przyj dotacy artykuem ostatnim objt«.

JW. Chemicki : »Nie dziel zdania stajcych w obronie

projektu, aby do Gwiazdy wytrwaoci przywizywa wyna-

grodzenie, aby zasugi za powicenie si w wywalczeniu

swobód ojczystych pienidzmi pacone byy. Rozumiem, i le-

piej jest, aby za te pienidze onierzowi kouchy i buty spra-
i

Dyaryusz T. VI. 43
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wi, anieli mu gruszki na wierzbie obiecywa. Sama odpo-

wied JW. Ministra skarbu jakie nam daje zapewnienie? Oto

adne«.

JW. widziski: »Moje zdanie jest. skoro Rzd nie owiad-

czy si przeciwko cofnieniu tego artykuu, tern bardziej, kiedy

nawet jeden z Ministrów zainterpelowany nie by przeciwny

dotacyi, moemy projekt w caoci przyj. Rzd bdzie obo-

wizany obmyle rodki, aby artyku ostatni dyskutowanego

projektu by dopeniony*.

JW. Godebski: »Gos JW. Chemickiego jest mi powodem,
e powtórnie gos zabra omielam si. Pierwszy byem, który

myl dotacyi na Komisyach wniosem; mam sobie za obowizek
usprawiedliwi powody, jakie do niej miaem. Daleki jestem

od mniemania, aby onierz nasz potrzebowa innej nagrody;

zbyt umiem ceni jego ofiary, jego bohaterstwo w dziewicio-

miesicznej i tak zacitej walce, ebym sdzi, i je 100 zotymi

opaci mona; myl wynagrodzenia pieninego wcale z innych

powodów wniosem. Uwaaem, i jakikolwiek koniec rzecz

nasza wemie, naszym witym obowizkiem jest zapewni
los tego onierza, który tyle nam da dowodów bohaterstwa

i od którego, pomimo wysile, nowych dowodów mstwa,
susznie rachujc na jego cnoty, wymagamy. Wasze Komisye

przyjy wniosek, i day w tern nowy dowód troskliwoci swo-

jej dia onierza, aeby go na wszelki wypadek, na wszelki

los wojny od ndzy zasoni. Komisye, prawie jednomylnie

wniosek, ten przyjmujc, rachoway na to, e i wy go przyj-

miecie, i wypada nam dla uwicenia tego aktu przyj go bez

adnego si wahania; przeduajc dyskusy, rozsuniemy kwe-

stye, które nie powinnyby mie miejsca«.

JW. Marszaek: »A zatem kto jest zdania, aby arty-

ku, stanowicy d o t a c y przy G w i a d z i e wytrwa-
oci, by z projektu wypuszczony, raczy przej
na stron lew; k t o j e s t za utrzymaniem tego arty-

kuu, przejdzie na stron praw«.
— Widoczna wikszo na stronie prawej. —
»A zatem d o t a c y a znaczn wikszoci u t r z y-

mana. Jeeli nikt nie stanie w opozycyi, poddam cay
projekt pod wotowanie«.

— Gosy: »P r z y j m u j e m y jednomylno i!« —
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»A zatem projekt tak, jak nam by odczytany,
przyjty jednomylnoci «.

JW.Jeowicki: »Dawno ju uchwalilimy potrzeb zmiany
atrybucyi Naczelnego Wodza; projekt ju jest wygoto-

wany i przeszed przez Komisye. Potrzeba tej uchway zapewne
ta sama jest dzisiaj, jaka bya dawniej; te same stosunki Pre-

zesa Rzdu z Wodzem Naczelnym. Wnosz, aby projekt przez

Komisye przeprowadzony by nam dzisiaj przedstawionym

Gosy: »Nie popieramy !«

JW. Minister skarbu: »Formy s opiekunkami wszelkich

rzdów, nietylko w drobniejszych, tern bardziej w waniejszych

dziaaniach. Wniosek powinien by zoony do laski JW. Mar-

szaka, przej Komisye, dopiero w Izbach dyskutowany by
moe. T drog nam formy prze pisay «.

JW. Marszaek: »Do uwag JW. Ministra skarbu to dodam,

i projekt by uczyniony przez Rzd, ale wcale inny: by on

wniesiony za czasów jeneraa Krukowieckiego, który, zazdrosny

cudzej wadzy, chcia j sobie moe przywaszczy. Dlatego

projekt, ten byby moe przeciwny woli dzisiejszego Rzdu.
Druga uwaga: i projekt, o którym JW. Jeowicki wspomina,

nie przeszed w Komisyach, i w tern si JW. Jeowicki pomyli.

Z projektu tego wzite byy tylko dwa artykuy; inne dotd
rozbierane nie byy; nadto projekt ten by w stycznoci o s-
dach nadzwyczajnych. Te s zawady, które czyni niepodobnym,

a nawet niepotrzebnym, wniosek JWr

. Jeowickiego«.

JW. Jeowicki: »Odpowiadajc JW. Ministrowi skarbu, mam
honor owiadczy, i nie wnosz nowego projektu, ale przypo-

minam Izbom dawny, który, stosownie do zapadej ju decyzyi,

wygotowany jest; to sarno mam sobie za obowizek JW. Mar-

szakowi przypomnie, i inicyatywa projektu tego nie bya od

Rzdu Narodowego, ale od Izb, które poleciy byy Rzdowi
Narodowemu wygotowanie projektu do prawa, zmieniajcego

atrybucye Naczelnego Wr
odza. Projekt ten wygotowany zosta

i w Komisyach znacznym zmianom uleg. Istotnie denie
Prezesa Krukowieckiego stawao na przeszkodzie do wprowa-
dzenia go pod dyskusy Sejmu: przyznaj i to, i projekt ten

dla swej stycznoci z projektem o sdach nadzwyczajnych ca-

kowicie w Komisyach nie by przeprowadzony: jednakowo
czas jest i konieczna potrzeba, aby Sejm albo uroczycie po-

43*
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twierdzi atrybucye Naczelnego Wodza podug dawniejszej

uchway, albo je te zmieni. Sami nie wiemy, jak dugo jeszcze

obradowa bdziemy; moe wikszo Izb zgodzi si na limit

Sejmu. Dlatego popieram mój wniosek, aby projekt ten by
podniesionym

JW. Woowski: »JW. Marszaek jak najdokadniej rzecz

wyjani, i ch przywaszczenia sobie i tej wadzy przez Kru-

kowieckiego powodowaa nim do wniesienia projektu, który

z oburzeniem przez Komisye by odrzucony. Nie jest czas po

temu, aby zmienia, ogranicza wadz Naczelnego Wodza
dzisiaj, kiedyby si kady z nas prdzej moe zgodzi na to,

aeby mu j powikszy; równie niesychan jest rzecz w pra-

wodawstwie potwierdza nasze uchway, kiedy nam prawa,

które nam suy, nikt dotd nie uchyli. Wszystkie podobne

wnioski s próne: mamy co waniejszego od podobnych

wniosków, które, jako niewczesne, jestem zdania, aeby z pod

dyskusyi oddali«.

JW. Chemicki: »Popieram wniosek JW. Jeowickiego, nie

mogc podzieli zdania ani z JW. Marszakiem, którego zda-

nie zawsze szanuj, ani z uwagami przedemn mówicego.
Pooylimy zaufanie i w Prezesie Rzdu dzisiejszego i w Na-

czelnym Wodzu. Smutne dowiadczenie od wieków nieledwie

uczy nas powinno, e nigdy nie moglimy trafi na osoby,

któreby zaufaniu naszemu godnie odpowiedziay; to wanie
dowiadczenie powinno nas zwraca na drog baczniejszego,

ostroniejszego postpowania, aby nikomu zanadto nie ufa.

Wszak i dzi siedzimy, jak w garnku, i nie wiemy, jakie s
nasze przysze losy. Wtenczas bdziemy spokojni, kiedy powo-

ani do odpowiedzialnoci przez naszych mandataryuszów b-
dziemy mogli zda im czysty rachunek z -naszego dziaania,

emy o niczem nie przepomnieli. Nie dziel zdania JW. Wo-
owskiego, e mamy co waniejszego od tego projektu. Wszystko

to s arciki nasze projekciki; losy nasze na bagnetach spoczy-

waj, to jest co waniejszego. Popieram wniosek JW. Jeo-

wickiego; przynajmniej jako Reprezentant nie bd mia sobie

nic do wyrzucenia«.

JW. Marszaek: » Kto popiera wniosek JJWW. Jeo-
wickiego i Chemickiego, aby projekt do prawa
zmieniajcego atrybucye Naczelnego Wodza do
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Izb by wniesiony, raczy przej na stron lew;
kto jest przeciwny temu wnioskowi, przejdzie na
stron praw«.

— Widoczna wikszo na stronie prawej. —
»A zatem wniosek J W. Jeowickiego bardzo

znaczn wikszoci upad. Sesya solwuje si do dnia

jutrzejszego.

Posiedzenie Izb poczonych zd. 19 wrzenia
1831 r. w poniedziaek w Zakroczymie.

[W protokóach brak jest urzdowego tekstu do tego posiedzenia.

S tylko nieczytelne albo mao czytelne zapiski oówkowe; jest te stre-

szczenie dokonane przez niepodpisanego autora, które te poniej wraz

z tego uwagami (w notach) przytaczamy].

Marszaek Izby Poselskiej: W. Ostrowski. Prezydujcy
w Senacie: Wojewoda Maciej Wodziski.

Po odczytaniu listy obecnoci Posów i Senatorów zabra g<^s

Wojewoda Ostrowski, który by na czele deputacyi wy-

sanej 1
) do Naczelnego Wodza. Powtórzy on Izbom owiad-

czenia Wodza, ile jest troskliwym o cao i bezpieczestwo

Reprezentacyi Narodowej, któr uwaa za serce i gow na-

rodu, i dlatego wanie owiadcza Sejmowi, e za bezpiecze-

stwo dalszego jego pobytu w Zakroczymiu zarczy nie moe,
lecz radzi Sejmowi, aby si przeniós na miejsce bezpie-

czniejsze; on przedsiwzi ju wszelkie rodki dla zabezpie-

czenia pochodu Sejmu; jednym z nich jest zachowanie taje-

mnicy. Jeeli wic Izby zgodz si. aby przeniosy obrady

swoje w inne miejsce, on naznacza za chwil wyjazdu dzie
jutrzejszy, godzin 12 w poudnie. Dowódca oddziau eskortu-

jcego Sejm bdzie etapy nastpne objawia; pierwszy etap

bdzie objawiony w chwili wyjazdu. Prosi, aby Czonkowie

Sejmu przyjli te rozporzdzenia wojenne i to zatajenie miej-

sca, do którego si udaj, gdy wanie od tego bezpieczestwo

') »Nie pamitam z jakiego powodu, zdaje mi si, Marszalek z Prezy-

dujcym w Senacie wysali t deputacy, i kto wicej do niej naleaa.
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ich osób w cigu podróy zaley. Skoczy Wojewoda Ostrowski

nowemi zapewnieniami, o ile Wódz jest troskliwy o bezpie-

czestwo Sejmu polskiego.

Nastpnie wielu Reprezentantów zabierao gosy, wszyscy

zgadzali si na propozycy Naczelnego Wodza, wielu (D. Sza-

niecki) wnosio, aby Sejm, jak od pocztku rewolucyi przetrwa

wszelkie niebezpieczestwa, tak i teraz nie rozdziela si. lecz

przeniós si w caoci w inn cz ziemi polskiej, która

jeszcze jest wolna od nieprzyjaciela, a w razie koniecznoci

i na obc ziemi, i eby tam jeszcze nie przestawa protesto-

wa przeciwko przemocy i myle o losie Narodu.

Te gosy powszechne potwierdzenie zyskay.
Oprócz tego wielu mówców czynio rozmaite wnioski po-

trzebujce zaatwienia przed wyjazdem.

Natenczas Marszaek owiadczy, e nawet po zadecydo-

waniu limity Sejmu na dzisiejszej sesyi zaatwia bdzie mona
czynione tu wnioski, <rdy limita zacznie si dopiero z wy-

jazdem Sejmu; wic naprzód naley wzgldem tego gównego
przedmiotu wzi postanowienie, a potem bdzie mona inne

uatwi.
Zgodzono si na porzdek obradowania przedstawiony

przez Marszaka, a potem na zapytanie Marszaka, Izby je-

dno m y 1 n i e zadecydoway 1 i m i t Sejmu do czasu
i miejsca póniej oznaczy si majcego.

Zaraz potem zajto si wnioskiem uczynionym przez De-

putowanego Szanleckiego, aby poleci szczególnej opiece
Rzdu Narodowego tych w szystkich, k t ó r z y b y, d o-

s t a w s z y si w rce rzdu moskiewskiego, m o g 1 i

by w v s t a w i e n i na p r z e 1 a dowani a.

Wniosek ten silnie poparty zosta przez Posa Jeowickiego

i wielu innych Reprezentantów; mówili oni. e spólne nieszcz-

cie czy powinno wszystkich Polaków; e teraz zapomnie
naley o rozrónieniach w opiniach politycznych; e kady?
którego czeka przeladowanie od Moskali, zasuguje na opiek
czu Rzdu Narodowego; e byoby hab, abymy braci

w nieszczciu opuszcza mieli. Gdy kilka gosów w tym du-

chu przemów io, wniosek jednomylnie przyjty z o-

sta, a Ministrowie owiadczyli, e Rzd Narodowy, uprzedzajc
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yczenia Sejmu, ju w tej mierze stosowne przedsiwzi
rodki.

Potem Marszaek przedstawi do zadecydowania Izbom,

czyli Senatorowie i Reprezentanci, którzy si owiad-
cz podziela do koca Sejmu koleje, m o g zacign
poyczk ze skarbu? Powiedzia, e zniós si w tej mie-

rze z Prezesem Rzdu Narodowego i e ten dla pozostawienia

dowodu, e nie szafowa dowolnie groszem publicznym, da
w tej mierze decyzyi Izb. Na poparcie wniosku swego doda
Marszalek, e ju raz Izby podobnego rodka w marcu 1

) uyy,
e Czonkowie Sejmu przez dziesiciomiesiczny pobyt w War-

szawie atwo mogli wyczerpn swoje fundusze, tern bardziej,

Te w wikszej czci odcici byli od swoich majtków, e
przecie kady tyle posiada majtku, i póniej z atwoci
skarbowi si uici potrafi.

Przeciwko temu wnioskowi najmocniej si owiadczyli

Deputowany Dembowski i Pose Modliski 2
), uwaajc, e Repre-

zentanci nie powinni midzy siebie i tak ubogiego skarbu

publicznego rozdziela. Lecz wielu mówców odparo to zdanie,

podobne przytaczajc uwagi, co Marszalek: wielu owiadczyo,
e zacignit w marcu poyczk oddali skarbowi 3

); wielu

przytem owiadczyo, e. popierajc wniosek poyczki, sami

przecie z niej korzysta nie bd. Z tych liczby by Deputo-

wany Woowski, którego gos najwiksze uczyni wraenie. Po-

wiedzia on: » Porzumy tu wstyd faszywy; niech nikt nie

mie oskara Reprezentantów o ch rozebrania pomidzy
siebie skarbu publicznego, ich, którzy przez cay cig rewo-

lucyi tak wielkie krajowi czynili posugi i okazali gotowo
powicenia dla kraju swych majtków i osób. Jeeli kto, to

zapewne oni zasuyli, aby zacignli ze skarbu poyczk, nie

dar. I czyliby lepiej byo, aby, jeli przyjdzie uda si za gra-

nic, Reprezentanci Narodu polskiego musieli ebra aski

u obcych na opdzenie pierwszych potrzeb ycia, ni. e teraz

ze skarbu wezm sum. która tak wielkiej rónicy w skarbie

*) »Zobacz, czy ta uchwaa w marcu, czy w lutym zapadam. (Ob.

Dyaryusz II. 224 uchwal z 4 Marca 1831. [P. W.].
2
)
»Nie jestem pewny, czy Modliski by na tej sesyi i czy robi opo-

zycy, ale tak mi si zdaje«.

3
) »Wiem, e uszczewski odda, ale nie pamitam, czy by na sesyi «.
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nie uczyni. Zreszt i to, co Reprezentanci na swoje potrzeby

wezm, nie bdzie dla kraju stracone, bo Czonkowie Sejmu

za granic nie bd zostawa nieczynnie, lecz w czuej

bd mie pieczy honor i losy Narodu. Wicej powiem:

oprócz poyczki, któr teraz kady z Posów zacign moe?
powinna by pewna suma oddana w rce Marszaka, która

bdzie moga by uyta na potrzeby ogólne, na utrzymywanie

ajentów, lub inne podobne, bo któ moe przewidzie, jak

wane czynnoci przyjdzie nam moe za granic odprawia ?«

Ten gos powszechne znalaz potwierdzenie; ju wzgl-
dem zacigania poyczek prawie jedno tylko byo
zdanie; szo tylko jeszcze, jakim sposobem, w jakiej

monecie i w jakiej sumie maj by zacigane po-

yczki?
Rozliczne w tej mierze przedstawiano wnioski.

Ministrowie skarbu i spraw zagranicznych byli za umiarko-

waniem jak najwikszem wysokoci poyczki i za zacigni-

ciem jej w listach zastawnych lub biletach bankowych. Jednake
uwaano, e bilety bankowe za granic kursu prawie adnego
nie maj, e rzd rosyjski mógby ogosi protestacy prze-

ciwko funduszom zabranych z Banku, ogosi nurnera wzitych

listów zastawnych, wyda ich duplikaty, a te z kursu usun;
tym sposobem poyczka byaby bezskuteczna. Gdy jednomyl-

noci nie byo, nastpio wotowanie na wniosek Depu-

towanego Woowskiego, który jest nastpujcy: aby Marsza-
kowi wydane zostao z kasy za kwitem 120.000 zp.
w zocie; z tych aby Marszaek kademu zgasza-
jcemu si z Reprezentantów, którzy owiadcz
si, e zSejmem wyjad, take za kwitem udziela
poyczk 1000 zp.; reszt za pienidzy mia Mar-

szaek uy czy w kraju, czy za granic, na po-

trzeby kraju. Wotowanie nastpio przez rozejcie si na

praw i na lew stron. Po obliczeniu okazao si, e wnio-
sek dep. Woowskiego wikszoci kilkunastu
gosów przyjty zosta. Natenczas Marszaek owiadczy,
e poniewa tym tylko Czonkom Sejmu ma by udzielana

poyczka, którzy owiadcz, e ni^ opuszcz jego kompletu,

wzywa wic Czonków, aby si zapisali. Natychmiast odczytana
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zostaa lista Senatorów, Posów i Deputowanych: zapisali si
nastpujcy 1

): (Tu luka w manuskrypcie).

Póniej zapisali si do wyjazdu ci, którzy byli nieobecni

przy kocu sesyi nastpujcy: (tu luka w manuskrypcie).

Jeszcze uczyniony by wniosek, aby Marszaek we-
zwa Dyrektora p o 1 i c y i o wydanie wszystkim
Czonkom Sejmu paszportów, którychby mogli
uy wrazie potrzeby udaniasi zagranic. Wtym
celu Marszaek wezwa take Reprezentantów, aby swoje

imiona podali w kancelaryi Sejmu ci, którzy chc uzyska
paszporta, a potem spoinie z Prezydujcym w Senacie Woje-
wod Ostrowskim, który w cigu sesyi zastpi Wojewod
Wodziskiego, który si oddali, zasolwowa sesy.

Posiedzenie Izb poczonych z cL 23 wrzenia
1831 r. o godz. 11 z rana w Pocku *).

Po zajciu miejsc przez Czonków Izb obudwóch, JW. Mar-

szaek zaprosi J W. Augusta M o r z k o w s k i e g o, aby w za-

stpstwie Sekretarza Izby Poselskiej odczyta raczy list

obecnoci. Po odczytaniu okazao si, i obecnymi byli Posowie
i Deputowani (43):

') »Pose Malinowski przy zapisywaniu si prosi Izb o uwolnienie go

od naleenia do kompletu, gdy, majc modego bardzo syna w wojsku,

odstpi go nie chce i przy wojsku pozosta pragnie. Gdy z jednej strony

przedstawiano mu, e jego zdrowa rada w Sejmie potrzebna jest krajowi,

z drugiej strony nie chciano odwodzi od dopenienia powinnoci ojca,

owiadczy Pose Malinowski, e jeeliby by brak kompletu i jego obecno
przy Sejmie koniecznie potrzebna, natenczas da pierwszestwo obowizkom
dla kraju, ni dla syna«.

2
) Protokó z tego posiedzenia podajemy w brzmieniu rkopisu wcho-

dzcego w skad urzdowego zbioru protokóów. Wodmiennem sformuo-

waniu, jakkolwiek zgodnem co do treci, (co wskazywaoby, i na tych

samych stenogramach opartem) poda Bonawentura Niemojowski w bro-

szurze p. t. O ostatnich wypadkach rewolucyi polskiej
w odpowiedzi na biografi Jeneraa Macieja Rybiskiego przez Bonaw.
Niemojowskiego, (Pary, w drukarni i gisserni A. Pinard 1833, stron 66),
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Teodor lski. Jan Olrych Szaniecki. Teofil Morawski. Marcin Ra-

doski. Floryan Suchecki. Kantorbery Tymowski. WJad. hr. Ostrowski.

Ignacy Morzkowski. Teodor Morawski. Antoni Rembowski. Alojzy Bier-

nacki. Józef Ziemicki. Ksawery Biedrzycki. Józef wirski. Wincenty

Chemicki. Antoni Plichta. Fra. Trzciski. Józef Modliski. Augustyn

Morzkowski. Konstanty widziski. Joachim Lelewel. Antoni Bykowski.

Jan Augustowski. Ksawery Godebski. Aleksander Jeowicki. Aleksander

Bernatowicz. Wincenty Tyszkiewicz. Józef Bohdan Zaleski. WJad. Plater.

Antoni Huszniewicz. Eugeniusz Breza. Cezary Plater. Józef Zienkowicz.

Antoni Przeciszewski. Jan Karwowski. Wojciech Chodecki. Fra. Dbrow-
ski. Amancyusz Zarczyski. Aleksander Wielopolski. Stan. Barzykowski.

Ignacy Dembowski. Bonawentura Niemojowski. Walenty Zwierkowski.

Senatorowie:
JJWW. Wojewoda Prezydujcy w Senacie Antoni Ostrowski. Kaszte-

lan Narcyz Olizar.

JW. Prezydujcy w Senacie Wojewoda Antoni Ostrowski: »Im

sprawa Ojczyzny naszej wikszem niebezpieczestwem zagroona,

tern wicej interesujcem jest, widzie was nieopuszczajcych

steru, kiedy ta Ojczyzna nasza jest tak cierpica. Idziemy za nitk

wypadków szybko po sobie nastpujcych; wszyscy dzielimy

to zdanie, i jak najspieszniej radzi nam trzeba nad tein, co

jest naglejsze. Z tego, co nam dotd jest wiadomem, dorozu-

miewa si moemy, i uczynione tu bd wane wnioski,

które starajmy si roztrzsa z cala cisoci i sumiennoci,

aby czasu zbyt drogiego nie marnowa. A zatem, jeeli kto

z JJWW. panów ma do uczynienia jaki wniosek, najspieszniej-

sz pomoc zagroonej Ojczynie ponie mogcy, prosimy, aby

nam go przedstawil«.

JW. Minister spraw zagranicznych: »Z polecenia Prezesa

Rzdu Narodowego mam bonor JJWW. panom odczyta jego

przedstawienie. (Czyta:)

»P r e z e s Rzdu Narodowego w Radzie M i-

n i s t r ó w.

Z raportów Ministra interesów zagranicznych wiadome

na str. 20 i nast. pod liter E : Posiedzenie I z b Po l c z o n y c h w Pocku
dnia 23 Wrzenia 1831 roku o godzinie 11 z ran a. Pozwoli to nam
uzupeni w notach wedug wersyi Bon. Niemojowskiego niektóre luki

w texcie urzdowym jak np. przemówienia Umiskiego i Bema; natomiast

odnonie do projektów (Godebskiego i Szanieckiego) odezwy od Sejmu do

Wojska, wersya Niemojowskiego równie tylko luk stwierdza. [P. W.].
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s Izbom poczonym kroki przez Wodza Naczelnego przed-

siwzite celem wyjednania zawieszenia broni i poczenia
si gównej armii z oddziaami w innych województwach po-

zostaymi. Zerwanie tych ukadów powodowao do ruchu ku

Pockowi, lecz ody przejcie Wisy miao by uskutecznione,

przybycie jeneraa Morawskiego z ostatecznem owiadczeniem
jeneraa rosyjskiego w imieniu feldmarszaka Paszkiewicza, i
nie bdzie w adne wchodzi ukady, tylko bezwarunkowej

da submisyi, na Radzie Wojennej objawione, miao ten sku-

tek, i gdy poddana zostaa do gosowania kwestya, czyJi przej-

cie Wisy moe pomylne dla kraju rokowa skutki, trzydzieci

cztery gosów owiadczyo, e nie moe, a sze e ni o z e.

Gdy tym sposobem w pooeniu obecnem wojska Prezes Rzdu
Narodowego wadzi je na niechybn wystawione zgub, i nie

ma sposobów ratowania honoru wojska, jak przez zoenie
urzdu i oddanie napowrót w rce Sejmu wadzy, która si

staje bezskuteczn, upraszam przeto o uwolnienie mnie od

obowizków Prezesa Rzdu Narodowego, aby Sejm móg bez-

porednio obmyli rodki ratowania, jeeli nie sprawy, to przy-

najmniej honoru narodowego^.

[W Pocku d. 23 wrzenia 1831. podp. Niemoj o w$ki].

JW. Ohemicki : »Zapewne nietylko ja, ale i kady z nas

nie inaczej, jak tylko z najwikszem zadziwieniem, dowiaduj
si o kroku Prezesa Rzdu Narodowego, e w pooeniu rze-

czy dzisiejszem Prezes Rzdu Narodowego nietylko móg pomy-

le o nim, ale nawet do niego przystpi. Izby, a raczej Sejm

cay, który go tak wrielkiem zaufaniem obsypa, który w tak

wanej chwili odda mu losy Ojczyzny, nie móg si zapewne
tego spodziewa, aeby od niego podobnej wdzicznoci móg
si doczeka. Jeeli Prezes Rzdu uznaje za potrzebo zmieni
Naczelnego Wodza, suy mu do tego prawo przez Sejm mu
dane. Spodziewam si, e Izby nie przychyl si do dania
Prezesa i nie pozwol na to, aby wadza n aj pi erwsz w kraju

lak czsto zmienian bya; spodziewa si naley i po Prezesie

Rzdu Narodowego, e przy swojem daniu obstawa nie b-
dzie. Znany nam jest jego patryotyzm, mio Ojczyzny, lecz

silniej nad wszystko przemówi do jego serca powinien honor

Narodu, do zachowania którego wszyscy teraz wszystkich si
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doby powinnimy, i Prezes Rzdu w tak wanej chwili steru

opuszcza nie powiniencc

JW. Marszaek: » Prezes Rzdu Narodowego nie moe by
przez nas o niewdziczno obwiniany. Nie dlatego bowiem
skada nam dymisy swoj, aby si w tak krytycznem, jak dzi,

pooeniu od obowizków Prezesa chcia uwolni, ale dla tego,

i poniewa nominacya Naczelnego Wodza od niego zaley,

wadz za Rzdu widzi by zachwian; gdy nadto przekonany

jest, i kogokolwiek zanominowaby w tej chwili, nominacya

jego nie pocignaby tego zaufania, jakie mie bdzie nomi-

nacya wychodzca od Sejmu; oto s przyczyny, dlaczego odwo-

uje si w tej chwili do Sejmu. Prezes Rzdu uwaa nadto,

i byoby daleko poyteczniej, aby wadze dzi rozdzielone

w jedn skoncentrowane by mogy, aby Naczelny Wódz by
razem i z Prezesem Rzdu Narodowego, co zdaniem dzisiej-

szego Prezesa Rzdu znacznie dopomagaoby spieszniejszemu

wykonaniu wszystkich ruchów wojska i jego zaopatrzenia pod

kadym wzgldem potrzeby. Te byy powody, dla których Pre

zes Rzdu Narodowego zoy dymisy swoj; podug tego

sdzc, nie naley go o niewdziczno obwinia, ale, owszem,

odda hod jego patryotyzmowi i czystoci zamiarów^.

JW. Swirski: » Wanie to samo chciaem powiedzie, co

JW. Marszaek przytoczy, i te tylko powody skoniy Prezesa

Rzdu do zoenia swej wadzy w rce Sejmu, aby Sejm w lej

chwili tak zarzdzi, jakby najdogodniej dla sprawy naszej

osdzi. Prezes Rzdu z zwykem sobie posuszestwem dla

Sejmu przyjmie wadz, jeeli mu j Sejm powróci, ale znaj-

duje potrzeb doradzenia, aby wadza skoncentrowana zostaa.

Rzd teraniejszy jest w takiem pooeniu 1
), i cale akta Na-

czelnego Wodza, Intendentury, s przy gównych aktach, a wa-
dza administracyjna tutaj. Widzielimy i wiemy o tern. i
wskutku zwoanej Rady Wojennej ruch nakazany zosta, gdy

*) Wersya Niemojo wskiego str. 22: »W teraniejszem bowiem
pooeniu, kiedy ruchy wojskowe nie s wiadome wadzy cywilnej, która kas;j

skarbow i Intendentur zarzdza, najszkodliwsze std dla wojska wypy-
waj skutki, jak si o tern ze smutkiem miaem sposobno przekona, wi-
dzc brak ywnoci i przygotowania potrzebnych lazaretów dla tego, \>.

nagy ruch z Modlina do Pocka nakazany nastpi bez poprzedniego uwia-
domienia wadzy rzdowej, któraby bya stosowne przedsiwzia rodki.
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tymczasem adne administracyjne rozporzdzenia wydane nie

zostay; wojsko jest bez ywnoci, wskutku czego onierz si

rozchodzi; lazareta si pomnaaj tak dalece, i sam z boleci

dzisiaj widziaem, jak onierze z niedostatku ywnoci i okry-

cia prawie pyn do lazaretów, a funduszu na lekarstwa nie-

ma. Rzd o tern wszystkiem nie wie, i dopiero dzisiaj od cho-

rych dowiadujemy si o tern. Te to powody skoniy Prezesa

do zoenia swej wadzy w rce Sejmu. Nie jest to niewdzi-

czno dla Sejmu, o któr posdzono tutaj Prezesa; jest to,

owszem, dowód, jak wysoce zasuguje sobie na szacunek caego

Narodu, kiedy z szczerem, rzetelnem, otwartem przedstawie-

niem caego stanu rzeczy wtenczas, kiedy widzi i przekonany

jest, e ju swej wadzy z korzyci dla kraju piastowa nie

moe, skada j w rce Sejmu, aby ten w wietle swojem roz-

strzsn to wszystko i zarzdzi w sposób, jeszcze ogóln
spraw nasz ratowa mogcy «.

IW. widziski: »I w teraniejszej nawet tak decydujcej

chwili jeszcze nas obawa jaka wstrzymuje od powierzenia

wadzy jednej osobie. Jestemy wiadkami skutków tego roz-

dzielenia wadz, a jednak lkamy si przystpi do tego, co

nas jeszcze ratowa moe. To rozdzielenie wadz dziaa nie-

szczliwie nietyiko na opatrzenie armii, ale nawet na niepo-

rozumienia midzy cywilnymi i wojskowymi. Teraz jest mo-

ment, gdzie energicznie do tego kroku przystpi naley;

przyj dymisy Prezesa Rzdu; kiedy sam dobrowolnie skada

swoj wadz, musia uczu konieczno jej zoenia i w tern

daje nam nowy dowód, e chcia energicznie dziaa, lecz nie

móg. To dowiadczenie niech nas uczy i skoni do przyjcia

dymisyi Prezesaa.

Gosy: »Popieramy bez dalszej dyskusyi! Szkoda czasuU

JW. Teodor Morawski: »Chciabym prosi Posa Grodzie-

skiego, eby nas raczy zawiadomi o skutku misy i swojej «.

JW. Wielopolski: ^Dopeniajc polecenia na prywatnem dzi-

siejszem posiedzeniu na mnie woonego, jak najspieszniej

udaem si za miasto. Tam spotkaem dwóch oficerów, którzy

wiadomi ju skutku dzisiejszej Rady Wojennej, udawali si
za jeneraem Dembiskim w zamiarze podzielenia z nim wspól-

nego losu, przekadajc go, lubo wtpliwy, nad poddanie si
caej armii na ask nieprzyjaciela. Od nich dowiedziaem si,
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e adjutant Zeltner wysany z rozkazem do jeneraa Dembi-
skiego jadc galopem od dwóch godzin juz most opuci. Std
wnosili, i gdyby jenera Dembiski nie by dalej nad dwie

mile, adjutant Zeltner byby ju wróci. Osdziem za rzecz

niepodobn goni za jeneraem Dembiskim; wróciem przeto

i z tego, com si dowiedzia, raport dostojnym Izbom zdaj, do

czego niech mi wolno bdzie wniosek mój doda, aeby, jeeli

koniecznie jenera Dembiski jest potrzebny do objawienia

nam swojego zdania, aeby umylnym kuryerem zawiadomi

go o tern. Prócz tego, od obywatela jadcego od Gombina sy-

szaem za pewn wiadomo, jakoby jenera Dembiski mia
si ju dzisiaj uciera z kozakami pod Gombinem«.

jW. Marszalek: » Wracajc do poprzednio ju zacztej i na

moment tylko przerwanej materyi, wypada nam zakoczy
dyskusy co do pytania, czyli wadza wojskowa z w a-

d z cywiln wykonawcz ma by poczona ?«

Gosy: » Zgoda! jednomylnie popieramy !«

JW. Marszaek: »Jest podobno ju projekt wygotowany;

jeeli Izby zgodz si. zaprosz JW. Teodora Morawskiego do

odczytania go«.

JW. Teodor Morawski: »T tylko chciaem zrobi uwag,
aby si mona z zanominowaniem samej osoby jeszcze kilka

chwil wstrzyma«.

Gosy: » Zgoda! zgoda !«

JW. Marszaek: »Moemy pomin osob, a tymczasem nad

sam uchwa dyskuiowa«.

JW. Teodor Morawski czyta:

»Izba Senatorska i Izba Poselska na przedstawienie Pre-

zesa Rzdu Narodowego w Radzie Ministrów, baczc na gro-

ce sprawie publicznej niebezpieczestwo, uchwaliy i uchwalaj

co nastpuje:

Art. 1. Bonawentura Niemojowski zostaje od obowizków
Prezesa Rzdu Narodowego uwolniony.

Art. 2. Wadza, Prezesowi Rzdu Narodowego uchwa
z d. 17 sierpnia r. b. nadana, zlewa si na Wodza Naczelnego

siy zbrojnej, który oraz uywa bdzie atrybucyi, jakie uchwa
z d. 24 stycznia r. b. oznaczone zostay.
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Art. o. Wodzem Naczelnym siy zbrojnej narodowej mia-

nuje si N. N. wikszoci gosów Izb poczonych wybrany.

Art. 4. Macieja Rybiskiego jeneraa dywizyi dotychcza-

sowego Naczelnej) Wodza siy zbrojnej narodowej odwouj
Izby poczone moc niniejszej uchway.

Art. 5. Uchwaa niniejsza ma moc obowizujc dopóty,

dopóki Sejm inaczej nie postanowi. Wykonanie jej poleca si

Wodzowi Naczelnemu siy zbrojnej narodowej«.

JW. Swirski: »Jeszcze przed wyborem Naczelnego Wodza
moeby Izby uznay za potrzeb wysucha jeneraa Umi-
skiego, któryby nam cay tok rzeczy, jak si dziao na Radzie

W i )j e n n ej , w y jan i «

.

JW. widziliskl : »cze i ja mój gos do wniosku JW.
Swirskiego i prosibym, abymy zawiesili dy^kusy i dalsze

narady, a porozumieli si wprzód z jeneraami obecnymi na

Radzie Wojennej «.

JW. lski: »Gdy podug wszelkiego podobiestwa zdaje

si, i dzisiejsze nasze posiedzenie jest ju ostatniem, ab\my
nie tracili czasu, radzibym tymczasem, nim deputacya od

Sejmu do jeneraów wysana w celu zasignienia ich zdania

i niektórych objanie, wróci do nas z raportem, radzibym,

mówi, zaj si inn matery, np. wyborem miejsca, gdzie

si póniej zebra mamy, nastpnie wyznaczeniem komitetu

i dzi jego stosunki z przyby wajcemi za granic 1
) Reprezen-

tantami urzdzi. Dawniej mówiono, i to byo Ziwczenie

nad tern si naradza, lecz dzisiaj nie moemy ju tego po-

wiedzie. Dlatego prosibym o wotowanie na wniosek teraz

przezemnie uczyniony, a jeeli przyjty zostanie, o zajcie si

wygotowaniem projektu wzgldem urzdzenia komitetu za-

granic «.

iW. Wojewoda Ostrowski: »Zdaje mi si, i wniosek JW.
lskiego miejsce mie moe wtenczas dopiero, gdy materye,

które go poprzedziy, zaatwione zostan. Wybór nowego Wo-
dza jest matery najpilniejsz i gdy, jak nam doniesiono, jene-

ra Umiski juz przyby i czeka na decyzy Sejmu, jego prze-

dewszystkiem wysucha nam wypada«.

l
) Wersja N i em oj owski ego. Str. 25: »...i oznaczenia stosun-

ków z Reprezentantami udajcymi si zagranicoc.
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JW. Jeowickj : »Projekt zmieniajcy Naczelnego Wodza
odczytanym zosta, ale jeszcze nie przyjty; wypada nam przy-

stpi do rozbioru szczególnych jego artykuów, które moe
w niektórych miejscach zmianie ulegn«.

— Gosy: » Projekt ju przyjty zosta«. —
»Co si za tyczy porozumienia si z jeneraem Umiskim,

jestem zdania, aby skoro jenera Bem przybdzie, razem obu-

dwu wysucha. Teraz za czas, jaki nam pozostaje, nim jenera

Bem przybdzie, obrómy na dyskusy nad projektem«.

JW. Marszaek: » Projekt ju przyjty zosta, i teraz

nie pozostaje nam, jak wybra Czonków z pomidzy siebie,

którzyby si z jeneraem Umiskim porozumie raczyli«.

JW. Godebski : »Dziel zdanie JW. Marszaka i, aby czasu

nie traci, wypada nam prosi go, by wybra z Izb deputacy

do porozumienia si z jeneraami Umiskim i Bemem«.
JW. Marszaek: »Z Izby Poselskiej zapraszam do tej depu-

tacyi JJWW. Jeowickiego i Lelewela «.

JW. Wojewoda Ostrowski: » Ja za z Senatu zapraszam JW.
Kasztelana Olizara, aby wraz z wyznaczonymi Czonkami
z Izby Poselskiej raczy si uda celem zasignienia od jene-

raa Umiskiego objanie dzisiejszej Rady Wojennej doty-

czcych si i wybadanie opinii samego jeneraa ^c
Gosy: »Moemy na c/as zawiesi dyskusy i tutaj wy-

sucha jeneraa Umiskiego«

JW. Marszaek: »Dla oszczdzenia czasu mógbym si na

to zgodzi, ale z tym warunkiem, e si wtenczas zamienimy

w posiedzenie prywatne«.

— » Zgoda! zgoda !«

»A wic sesya zawiesza si«.

W tej chwili w p r o w ad zony z,osta jenera
Um i sk i« 2

).

*) Wersya Ni emoj o wskiego str. 26: »i zdanie tego jeneraa

wzgldem dalszego dziaania zasignli«.
2
) Wersya Niemo jo wskiego str. 26: »Jenera Umiski tak prze-

mówi: »Nikt sobie zatai nie potrafi, i przy dyspozycjach, jakie wiksza

cz jeneraów i dowódców objawia, owiadczajc, i walczy dalej nie

nie chc, i wysanie deputayi z prob o przebaczenie uchwaliwszy, po-

oenie obecne jest nader krytyczne: lecz pomnc, jak byoby hab, ma-

jc 90 dzia i tutaj 24.000 wojska, poddawa si bez walki, powinnoci
jest prawego Polaka ocali od tej sromoty naród.
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Po oddaleniu si jeneraa Umiskiego i zajciu miejsc

przez Czonków Izb obudwóch

JW. Marszaek: »Nim przystpimy do gównego celu zgro-

madzenia si naszego, t. j. do wyboru Naczelnego Wodza
i oznaczenia jego atrybucyi, zostaj nam do zaatwienia dwa
wnioski JW. lskiego. Z tych pierwszy: aeby Sejm

wzgldem siebie postanowi, gdy skoncentrowanie wadz ma
nastpi, t. j. czyli Sejm wraz z wojskiem ma postpowa, czyli

te w oznaczonym czasie i miejscu Czonkowie Sejmu poje-

dynczo zgromadzi si maj? Drugi wniosek: co do komi-

tetu, którego celem byoby zapewnienie bezpieczestwa pobytu

i zcentralizowanie wszystkich de Polaków, którzyby Ojczyzn
opuci chcieli«.

JW. Godebski: »Nago okolicznoci prowadzi za sob
nago decyzyi. Odrazu zgodziem si na skoncentrowanie wa-
dzy, majc przed sob anteriora. Przebiegnijmy teraz cae koo
osób odznaczajcych si w naszem powstaniu, i tu potrzeba

znowu naszej opinii, której jak dotd niedosy szczliwe
ujrzelimy rezultata. Podzieliem zdanie co do skoncentrowania

wadzy, bo dzisiejsze pooenie innego nie przypuszcza. Wszyst-

kie dzi wadze redukuj si do wadzy wojennej, i de facto

nie byo, jak tylko ta jedna wadza: my chcielimy koniecznie

utrzyma wadz cywiln, i dlatego upa musiaa. Poniewa
z powodu, i mamy przystpi do zanominowania osoby, któ-

raby na ten raz wszystkie wadze w swoje donie uja, daj
si sysze wnioski, aby si Sejm zalimitowa i w oznaczonym

czasie i miejscu si zebra; przeto, aby pogodzi i jedn i drug
stron, mojem zdaniem, wypada nam koniecznie stara si, aby

Aby tego dopeni, tylko rodki równie spieszne, jak energiczne,

mog jak rkojmi skutku rokowa: dlatego wszystkich jeneraów i do-

wódców, którzy na tak haniebne ukady wotowali, oddali, a dowództwo
ludziom gorliwoci i energii penym odda naley. Powtóre : ruch na tamt
stron Wisy po tyle napróno straconym czasie, póniej, jak dzi w nocy,

wykonanym by nie moe, jeeli z niego korzyci odnie chcemy; inaczej

zbliajcy si korpus, co po lewym brzegu Wisy w tym celu idzie od

Warszawy, bdzie utrudnia przejcie, kiedy tymczasem korpus pod rozka-

zami Paszkiewicza dzisiaj w Sosku stojcy, do Wisy nas przypierajc,

nieochybnie sobie zwycistwo rokowa moe. Ktokolwiekbd pod tymi

tylko warunkami naczelne dowództwo przyj moe, jeeli swemu powo-
aniu godnie chce odpowiedzie«.

Dyaryusz T. VI. 44
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Sejm de facto zniszczonym nie zosta. W takim razie, aaliby

nie trzeba wybra osoby, któreby cigle przy obozie obecne,

czynnoci niejako Naczelnego Wodza kontroloway? Gdybymy
bowiem nie mieli ju adnej nadziei popierania dalej sprawy

naszej, nie mielibymy potrzeby szuka osoby, któraby si ni-

czem zachwia nie daa. Mybymy si za granic zebrali, komi-

tet obrali: nie byoby to samo, co powiedzie, e ju utraci-

limy nadziej? Lecz nie, panowie! Dopóki jest wojsko, do-

póki jest jeden jenera, który chce zgin, dopóty my nie ma-

my prawa wyrokowa ostatecznie, boby to byo to samo, co

powiedzie, i spuszczamy si na wol Boga, lecz to si ani

z uchwaami, ani z witem przedsiwziciem naszem nie zga-

dza: tracimy wszystko, nie tramy honoru narodowego. Jeeli

okolicznoci nie pozwalaj, bymy razem w jednem gronie z woj-

skiem postpowali, niech kady, jak mu si bdzie zdawao dogo-

dniej, oddzielnie, pojedynczo postpuje, lecz powinien by konie-

cznie wyraz Sejmu, jako pierwiastek ycia, przy wojsku, iby ten

czuwa wszdzie, aby honor narodowy niczem nie by skalany

i, gdyby do ukadów przystpowano, aby gówne zasady rewo-

lucyi naszej przeamane nie byy. Jestem za wybraniem ko-

misarzy sejmowych, którzyby zawsze obecni przy wojsku czu-

wali, aby honor narodowy skalany nie by«.

IW. widziski: »Tutaj podug porzdku dyskusyi bya ma-

terya wzgldem zawieszenia obrad, rozjechania si, a komitet

póniej nastpowa. Zgadzam si co do tego, i wypadaoby,

aby Izby gdzieindziej istnienie Sejmu zapewni mogy. Ze za
nigdzie za granic miejsca obiera nie moemy, ani w Rzeczy-

pospolitej krakowskiej, nawet we Francyi, — musiayby si

rzeczy bardzo zmieni, aby nam tam obrady zaoy pozwo-

lono — i gdybymy dzi nawet zdecydowali, i tam przenie
si mamy, zapewne tak Prusy, jakote Austrya, nie pozwoliyby

nam wolnego przejcia, jako przeciwne naszemu powstaniu.

Z tych przyczyn jestem przeciwko oznaczeniu miejsca, bo je-

dynem miejscem, gdziebymy si zgromadzi mogli, jest Fran-

cya, a jeeli si tam dostaniemy, dosy czasu bdziemy mieli

do obrania sobie miejsca, nie za wczenie dzisiaj oznajmia
cel naszego przenoszenia si i zbierania. Mojem zdaniem,

Sejm powinien si zalimitowa, a Prezydujcy powinni obmy-
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le rodki zebrania si naszego póniejszego i bezpiecznego

przeniesienia«.

JW. Wielopolski: »JW. widziski by zdania, i z trzech

materyi wniesionych: o limicie, ustanowieniu komitetu, i komi-

sarzy przy wojsku, pierwsza przez JW. iaskiego wniesiona

powinna by najprzód roztrzsana; ja za rozumiem, i je -
cznie rozbiera wypada, bo bez limity trudno jest cokolwiek-

bd w innych postanowi. Zgadzam si zupenie w zdaniu

z JW. Swidziskim, i limita koniecznie jest potrzebna. Zwa-

my bowiem, i wszelkie jakiebd uchway Sejmu w tej chwili

ju do skutku doprowadzone by nie mog; nadto, e Sejm,

od aktów przez siebie poprzednio wydanych nie mogc odst-

pi, byby tylko na przeszkodzie wszystkim ukadom, jakieby

zaproponowane by mogy; danoby zawsze od niego nada-

nia im sankcyi, którejby udzieli w aden sposób nie móg,
i dlatego wanie, aby utrzyma honor narodowy, widz po-

trzeb limity. Dalej, co do miejsca przyszego zebrania si
Sejmu, JW. widziski dowiód, i wanie oznaczenie go utru

dnioby nam dostanie si do niego. Prón jest obawa, aeby
bez wyrzeczenia w tej materyi decyzyi naszej, gdyby nam oko-

licznoci posuyy, zebranie si Sejmu do skutku nie przyszo.

Na haso swobód narodowych wzilimy si wszyscy do ora;
kiedy jutrzenka lepszej doli zajanieje, bdziemy si zapewne

garn do tej nadziei tak. jakemy garnli do tej, która nam
teraz ganie. Co do komitetu, rozumiem, i wiadomo o nim

byaby dla nieprzychylnych nam pewnem ostrzeeniem i nie-

zawodn przeszkod do przyszego zebrania si naszego; prócz

tego miaby ten rodek niedogodnoci, iby w kraju okazywa
zupene zwtpienie nasze o teraniejszej sprawie. Co do miej-

sca zebrania si, rozumiem, i wypadki same bd nam wska-

zyway czas i miejsce, gdzie si zjecha bdziemy mogli. Nie

mog take dzieli zdania JW. Godebskiego wzgldem wy-

znaczenia deputacyi od Sejmu przy wojsku; deputacya podo

bna byaby czcz kopi wadzy prawodawczej i szkodziaby

wanie t sam niedogodnoci, jak widz w istnieniu w tej

chwili samego Sejmu. Z tych przeto powodów jestem zdania,

aby przyj lim it bez oznaczenia miejsca i czasu z tern za-

strzeeniem, i przy pierwszej sposobnoci, jaka si pokae.
44*
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wszyscy jednoczy si bdziemy, lecz zupenie przeciwny je-

stem stanowieniu komitetu i deputacyi przy wojsku«.

JW. Szaniecki: ^Koncentrujc wadz, zdawaoby si, i
istnienie Sejmu jest niepotrzebne. Byem pierwszy przeciwko

limicie, i dzi jestem jej przeciwny; limita bowiem zrobiaby

wielkie wraenie na wojsku. Istnienie Sejmu rzucao zawsze

najwikszy urok na onierza. Nie potrzebujemy przenosi si

za granic; dosy jest tak, jak w miesicu lutym, wyrzec, i
za porozumieniem si z Marszakiem, zbierzemy si w miejscu

przez niego oznaczonem. Zdaje si, i dzisiaj najsposobniejsze

miejsce jest Kraków; tam si wojska przebi musz, tam si
zebra moemy. Jeeli nie bdziemy mogli obradowa w Kra-

kowie, to znajdziemy miejsce w Krakowskiem. Nie potrzebu-

jemy obradowa publicznie, ale przy zamknitych drzwiach

porozumiewa si familijnie, bo bdziemy skada jedn fami-

li naszej Ojczyzny: stamtd bdziemy mogli odezwy do woj-

ska, do Narodu wydawa. Za wyznaczeniem komitetu nie je-

stem, równie jak delegacya od Sejmu przy wojsku niepotrze-

bna, skoro Sejm egzystowa bdzie i skoro wojsko o egzy-

stencyi jego bdzie wiedziao. Nie potrzebujemy na to adnej

uchway wydawa, bo Sejm ipso facto egzystuje. Co do uchway,

któr zlewamy na Naczelnego Wodza wadz cywiln, wypa-

daoby do niej ten artyku doda, i pomimo oddania mu tej

wadzy, mono zawierania ukadów odejmuje mu si. Oswo-

bodzi Ojczyzn lub zgin, to tylko haso przyj powinien.

Na tern kocz. Jestem przeciwko limicie; tacite niech bdzie,

ale nigdy przez uchwa«.
JW. Godebski: »Przymuszony jestem prosi was o przedu-

enie uwagi na pobudki wzgldem potrzeby ustalenia ycia

sejmowego. Nie dziel zdania tych, którzy, rozumiej, i prze-

duenie istnienia Sejmu krzyuje postpowanie wadzy wyko-

nawczej. Gdybymy si bowiem po szturmie Warszawy byli

rozjechali, juby moe i ladu Sejmu nie byo. nie byoby woj-

ska, prócz kilkunastu kart wicej historyi...«

Gosy: »Jenera Bem przyby!«

IW. Marszaek: »A wic zawieszamy na chwil dyskusy
dla wysuchania jeneraa Bema«.
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W tern miejscu jenera Bem wprowadzony 1
).

Po oddaleniu si jeneraa Bema i zajciu miejsc przez

Czonków Izb obudwóch JW. Marszaek: »Przystpimy teraz do

wyboru Naczelnego Wodza. Podug przepisu prawa,

») Wersya Niemoj owskiego str. 30—32: Na zapytanie Marszaka

w imieniu Sejmu uczynione, czyli widzi mono przeduenia walki o wol-

no i niepodlego Polski i jakie radzi przedsiwzi ku temu celowi

rodki, jenera Bem odpowiedzia:

» Przeduenie walki bardzoby byo atwe, gdyby armia nasza w tej

chwili ju si na lewym brzegu Wisy znajdowaa; strwonienie czasu stao

si bardzo szkodliwe, jednake powetowane by moe, jeeli w przecigu

dwunastu godzin t przepraw uskutecznimy, czego dotychczas nieprzyja-

ciel jeszcze nam przeszkodzi nie moe. Pierwszym rodkiem zapewnienia

przyszego pomylnego skutku jest odebranie bezzwoczne komendy tym

wszystkim jeneraom i dowódzcom, którzy na Radzie Wojennej w Supnie

za poddaniem si Carowi gosowali. Zmiana dowódców nie moe inaczej

nastpi, jak na samym przejciu Wisy, zostawiajc na prawym brzegu

tych, którzy ju o sprawie naszej zwtpili. Armia nasza, postpujc szyb-

kiemi marszami w najprostszej linii ku górnej Wile, wedug wszelkiego

podobiestwa, nie doznaaby przeszkody od wikszej nawet siy, jakaby

moga by od Warszawy przeciwko niej wyprawiona, a utarczki z mniej-

szymi oddziaami i niewtpliwe nad niemi zwycistwo podniosoby ducha

w mieszkacach lewego brzegu Wisy i oywiyby mztwo onierza dug
nieczynnoci zniechconego, lecz gotowego do walki pomimo faszywego

oskarenia, z jakiem na Radzie w Supnie niektórzy dowódcy sysze si

dali. Jakkolwiek przewidzie mona, i armia w tym stanie, w jakim si

teraz znajduje, wród nagych marszów przy czciowym braku odziey

i czasem zdarzy sie mogcym niedostatku ywnoci, znacznie zmniejszy

si moe; jednake z tern, co si zostanie, przebi si mona w Kra-

kowskie, i z poczonymi siami przy zapasach kasowych i amunicyi, jak
posiadamy, mona jeszcze przez kilka miesicy przeduy walk; w naj-

gorszym za przypadku, jeeli sprzysione przeciwko nam losy wszyst-

kich nas pozbawi nadziei, nigdy nam gorszej nie mog przygotowa jak

dzisiaj przyszoci; i jeeli wtenczas ulegniemy, wyczerpawszy wszystkie

ratunku rodki, to przynajmniej towarzyszy nam bdzie uczucie dope-

nionej wzgldem Ojczyzny naszej powinnoci«.

Po tym przymówieniu, gdy jenera Bem zapytany o szczegóy Rady
Wojennej w Supnie, na usprawiedliwienie kolegów przytoczy, i zamiar

wysania deputacyi do Petersburga nie mia na celu wojska, ale raczej los

Sejmu, który zasoni od zemsty Mikoaja byo usilnem yczeniem Rad)

Wojennej, Jan Olrych Szaniecki w imieniu Sejmu owiadczy: »i rzecz

wojska jest broni Ojczyzny, nie Sejmu; o los Sejmu bynajmniej wojsko

troszczy si nie powinno; jakikolwiek los spotka Ojczyzn, Sejm go po-

dzieli, i nie przyjby nigdy dobrodziejstwa, któreby przyszo szkod Oj-

czyzny okupi«.
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kaden z JJWW. panów raczy na kartce napisa dwóch kan-

dydatów; z tych ten, który najwicej kresek mie bdzie, Na-

czelnym Wodzem wybrany zostanie. Na asesorów zapraszam

JJWW. PI ich t i A ugu sto wski ego«.

Po zebraniu wotów i obliczeniu ich JW. Marszaek ogosi.

i skutek wotowania okaza si nastpujcy: Jenera Dem-
biski mia kresek cztery, jenera Bem dziewi,
jenera Umiski dwadziecia dwie, a zatem abso-
lutn wikszoci gosówjenera Umiski Naczel-
nym Wodzem wybrany.

JW. Marszaek w kontynuacyi: »Wypada nam teraz wy-

bra z Izb deputacy, któraby o decyzyi Sejmu jeneraa Umi-
skiego zawiadomi raczya«.

JW. Biernacki: »Izby przypomnie sobie racz, i Chopicki

i Radziwi w Izbach dzikowali«.

JW. Marszaek: »Chopicki i Radziwi byli Czonkami Izb.

Upraszam przeto JJWW. Tymowskiego i Godebskiego, aby

raczyli zawiadomi jeneraa Umiskiego o decyzyi Sejmu«.

W tej wanie chwili wszed jenera Umiski.
JW. Prezydujcy w Senacie Wojewoda Antoni Ostrowski

:

»Mam si za nader szczliwego, i pierwszy z Reprezentan-

tów koa mam ci owiadczy, jenerale, i w tak trudnych oko-

licznociach, w jakich si dzi znajdujemy, ca nadziej Naród

pooy wT tobie, w twych cnotach, których tyle razy dae nam
dowody na placu boju. I w dniu dzisiejszym, kiedy wielu zwt-
pio o losie Ojczyzny, ty jeden nam powiedzia: »lepiej wszyscy

zgimy, z t rezygnacy stawmy nieprzyjacielowi czoio. a moe
Bóg Ojczyzn nasz jeszcze uratuje«. W twoje wic rce ska-

damy jej losy: bd ostrony i przezornie uywaj wadzy, jak
ci Naród oddaje; do nas zawsze przemawiaj, -ale przemawiaj jak

oiciec do dzieci; wojskowych twoim przykadem, twojem m-
stwem zagrzewaj. Utaj temu Narodowi, który cisie w tak przykrej

chwili cakiem powierzy, tobie cakiem zaufa, a nadewszystko

ufaj Bogu, w którego potnej prawnicy losy narodów spoczywaj.

Oddajemy ci, jenerale i Prezesostwo Rzdu, i naczelne nad woj-

skiem dowództwr o; zarzdzaj niemi w imi Boga i Ojczyzny«.

JW. jenera Umiski: »Ostatnia chwila ycia mojego nie

moe by hojniej wynagrodzona, jak kiedy te uczucia czyste,

które od samej modoci w piersi mej ywiem, t religi, e



— 695 —

bd zawsze prawym Polakiem, Ojczynie mojej powici
mog. Odbieram dowództwo nad wojskiem i tam go popro-

wadz, gdzie mi go sawa poprowadzi kae. Przyszo wy-
padków w rku Boga spoczywa, lecz odbierzcie rkojmi, e
zrobi to, co mono czowieka zrobi kae, i uchowam honor

wojska i czowieka. Co do cywilnej wadzy, tej przyj nie mog.
Pierwszym bd, którybd popiera i szanowajej rozkazy. Jestem

Polak i przyszedem Polsce suy pod Rzdem: na to nie pozwol,
bymy si przemin mieli w hord Lisowczyków. To jest moja
religia i t ca si popiera bd, na to poprzysigam i prosz,

aby Rzi^d Cywilny przy kim innym pozosta. Wiem, kogo 1
) Izby

wybior na to dostojestwo, bd umia go uwaa, siebie wy-
ej nie widzc, tylko zawsze jako sug Narodu «.

JW. Marszaek: »Naczelny Wodzu! nie wywizuj si tylko

do poowy Ojczynie z tego, co jej winien. Do poowy, mówi,
bo samemu tylko wojsku chcesz przewodniczy. Decyzya Sejmu
ju zapada; Sejm wyrzek, i wszystkie wadze w jednej oso-

bie skoncentrowane by maj, i Naczelny Wódz ma by ra-

zem Prezesem Rzdu. Bdziesz mia prawo wybra Ministrów,

bo uchwaa, która suya dotychczasowemu Prezesowi Rzdu,
suy i tobie nadal bdzie. Bdziesz si móg zatem otoczy
czonkami podug swojego przekonania. Taka jest wola Izb,

i spodziewam si po twoim patryotyzmie i obywatelstwie, e
si poddasz woli Sejmu«.

JW. jenera Umiski: »Szanowny Marszaku, do serca twego
przemawiam. Czy mógbym przyj obowizki, którymbym nie

móg odpowiedzie? Wmojem przekonaniu oddzieln by powinna
wadza Rzdu od wadzy Naczelnego Wodza; Naczelny Wódz
winien by ulegy Rzdowi. Takie jest moje przekonanie, i nie

przyjmuj adnego obowizku, jeeli nie mam Rzdowi ulega«.

W tej chwili da si sysze w sali obrad odgos: »Niech
yje Naczelny Wódz U m i s k i !« — i z sali posied zenia

na rkach przez Reprezentantów wyniesiony zosta.

P<> przywoaniu do porzdku Izb, JW. Marszaek przedsta-

wi Izbom potrzeb p r z y s t p i e n i a do wyboru Prezesa
Rzdu, poniewa Naczelny Wódz Umiski wymówi si od

przyjcia tych obowizków na siebie.

*) Wersya Niem. Str. 33: »Wiem, i kogokolwiek Izby Sej.« i t. d.
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JW. Marszaek w kontynuacyi. »Zdaje mi si, i nim przy-

stpimy do wyboru Prezesa Rzdu, wypadaoby moe wprzód

t kwesty rozstrzygn: czyli utrzyma mamy przy tych obo-

wizkach JW. Niemojowskiego, który je zoy dlatego tylko,

i uzna za konieczn potrzeb skoncentrowania wadz w je-

dnej osobie, czyli te do nowego wyboru przystpi mamy?«
— Gosy: »Zgoda! Zgoda!« —
»A zatem: kto jest zdania, aby J W. Bona wen tura

Niemojowski nadal przy sprawowaniu obowizków
Prezesa Rzdu pozosta, powsta raczy«.

— Wszyscy powstali. —
»A zatem przez jednomyln decyzy Izb J W. B o-

n a went. Niemojowski powoany n a Prezesa Rzd u«.

JW. Niemojowski: »Wola Izb jest zawsze dla mnie wita,
lubo wyznam, i nie potrafi moe w tak trudnych okoliczno-

ciach odpowiedzie obowizkom, jakie na mnie Izby wkadajce
JW. Marszaek: »Zapraszam JW. Teodora Morawskiego,

aeby wskutku zapadych decyzyi Izb odczyta nam raczy

dwie uchway; pierwsz, suc Naczelnemu Wodzowi przed

jego wyborem, ju przez Izby przyjt; drug, suc Preze-

sowi Rzdu«.
JW. Teodor Morawski czyta.

»Izba Senatorska i Izba Poselska na przedsta-
wienie Prezesa Rzdu Narodowego w Radzie Mi-

nistrów, baczc na groce sprawie publicznej
niebezpieczestwo, uchwaliy i uchwalaj, co
n astpu j e :

Art. 1. Bonawentura Niemojowski zostaje od
obowizków Prezesa Rzdu Narodowego uw o 1 n i o n y.

Art. 2. Wadza, Prezesowi Rzdu Narodowego
uchwa z d. 17 sierpnia r. b. nadana, zlewa si na
Wodza Naczelnego siy zbrojnej, który oraz uy-
wa bdzie atrybucyi, jakie uchwa z d. 24 sty-

cznia r. b. oznaczone zostay.
Art. 3. Wodzem Naczelnym siy zbrojnej naro-

dowej mianuje si [Jenera dywizyi] Jan Nepomu-
cen Umiski, wikszoci gosów Izb poczonych
wybrany.

Art. 4. Macieja Rybiskiego, jeneraa dywizyi,
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dotychczasowego [Naczelnego] Wodza siy zbroj-

nej narodowej odwouj Izby poczone moc ni-

niejszej uchway.
Art. 5. Uchwaa niniejsza ma moc obowizujc dopóty,

dopóki inaczej Sejm nie postanowi. Wykonanie jej poleca si

Wodzowi Naczelnemu siy zbrojnej narodowej«.

Gosy: »Zgoda! zgoda!«

JW. Teodor Morawski czyta drug uchwa:
»Izba Senatorska i Izba Poselska, zwaywszy,

i jenera Umiski, Wódz Naczelny siy zbrojnej

narodowej, wzbrania si poczeniu wadzy cywil-

nej i wojskowej wjednej osobie, postanowiy i sta-

nowi, co nastpuje:
Art. 1. Wadza Prezesa Rzdu uchwa z daty

17 sierpnia r. b. oznaczona, a z mocy ar t. 4 go uchway
dzisiejszej z wad z Nacze lnego Wodza poczona,
przestaje by atrybucy tego Wrodz Naczelnego
i bdzie znowu tak, jak bya, oddzieln stosownie
do praw dotychczasowych.

Art. 2. Wadz Prezesa Rzdu sprawowa b-
dzieJW. Bonawentura Nie m oj ows ki, Pose Wartski,

jednomylnoci na t dostojno powtórnie po-

woany.
Art. 3. Wykonanie niniejszej uchway poleca

si Rzdowi Narodowemu«.
Gosy: »Zgoda! zgoda!«

Kilka gosów: »Po zaprowadzeniu tak wanej zmiany,

jak jest zmiana Naczelnego Wodza, wypadaoby odezw od

Sejmu do wojska uoy «.

JW. Marszaek: »Jeeli Izby zgodz si na wniosek do-

piero co syszany, zaprosibym JW. Godebskiego, by zaraz

w miejscu raczy odezw uoy«.
Gosy: »Prosimy! prosimy !«

Poczem JW. Marszaek zaprosi JW. Godebskiego
do napisania odezwy od Sejmu do wojska.

JW. Marszaek w kontynuacyi: »By czasu nie traci, nim

odezwa Izbom przedstawion zostanie, moe nie od rzeczy by-

oby zdecydowa uczynione poprzednio wnioski, a mianowicie

wniosek JW. lskiego wzgldem wyznaczenia miejsca zebrania
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si Sejmu w przyszoci. Rzucona tu w tej materyi myl, aby

Prezydujcy obrali czas i miejsce, gdzie si Sejm na póniej

ma zebra, w aden sposób przy gbszem zastanowieniu si
nad ni miejsca mie nie moe. Jeste podobiestwo, aby w ja-

kiembd miejscu zebra mona Czonków na wszystkie strony

rozsypanych i z jakiego to róda Prezydujcy bd mieli

czerpa wiadomoci o pobycie kadego z Czonków? Gdyby
nawet nic wicej przeciwko temu wnioskowi nie walczyo,

ju w tern samem znajduje si fizyczne niepodobiestwo zwo-

ania Sejmu na przyszo. Lecz poniewa JW. Godebski ju
podobno odezw do wojska uoy, zawieszamy na chwil dal-

sz w tym przedmiocie dyskusy. a przystpimy do wysuchania

odezwy, któr JW. Godebski odczyta nam raczy«.

I Godebski czyta: (Tu luka w rkopisie).

K Szaniecki : »Jabym si omieli, jeeli Izby pozwol,

odczyta odezw przezemnie uoon, poniewa ta, któr nam
teraz JW. Godebski odczyta, zdaje si by zanadto obszern.

Mojem zdaniem, odezwa powinna by krótka, energiczna, za-

chci i zapa obudzi mogca«.
IW. Szaniecki czyta: (Tu luka).

JW. widzinski: »Lubo bybym za skróceniem i odrzuce-

niem niektórych zanadto szczytnych wyrae, jednak mimo to,

wotowahym za pierwsz. Robi naprzód uwag, i w ode-

zwach od Sejmu do wojska wydawanych, wyraenie np. o Gwia-

dzie, jest podug mnie zanadto poetyczne. Drug uwag niech

mi wolno bdzie zrobi co do wyrazu: owiani 1
),

jest to wy-

raz podug mnie do prostego pojcia onierza niebardzo przy-

stpny. Syszelimy nadto bardzo szanowny glos jeneraa Bema,

który tyle da dowodów osobistego mstwa, a jednak powie-

dzia, i w teraniejszem pooeniu trudno jest dziaa; prze-

sdzalibymy zatem, gdybymy powiedzieli, i ktokolwiek na

Radzie Wojennej innego by zdania, zym duchem by owiany«.

JW. Godebski: ^Zgadzam si z JW. wid/.iskim co do

uwag przez niego przywiedzionych, ani si upieram przy wy-

*) WwersyiNiemojowskiego (str. 38) zamiast wyrazu »o wianit
spotykamy wyraz »oy wi o ny«, co nie tomaczyJoby wtpliwoci przeciwko

niemu podniesionych. [F. W.].
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razie: owiani. Trudno jest wystawi 1
) sobie ten czyn wi-

kszej czci jeneraów bi si nie chccych i onierzy nie

wiedzcych o tern. Nie jest to moment, aeby jeszcze ubarwia

czyny, które na pogard caego Narodu zasuguj. Mimo je-

dnak takie moje przekonanie, nie obstaj wcale za utrzymaniem

przytoczonych wyrazów i dlatego prosibym JJWW. panów

o zaproponowanie poprawek«.

JW. Biernacki: »Mnie si zdaje, i dosy byoby powie-

dzie: cz 2
)
— zamiast: znaczna cz«.

JW. Godebski: »Mona powiedzie: »Niektórzy z nich

owiani zym duchem«.
Gosy: »Dobrze! dobrze!«

JW. Marszaek: »Stosownie do zaproponowanych poprawek

raczy nam JW. Godebski jeszcze raz odczyta odezw przez

siebie uoon«.
JW. Godebski czyta: (Tu luka).

JW. Marszaek: »Kto jest za przyjciem dopiero
odczytanej odezwy, powsta raczy«.

— Prawie wszyscy powstali. —
» A zatem zapraszam JJWW. Z w i e r k o w s k i e g o i Wlad.

Plater a, aby raczyli uda si do obozu dla dor-
czenia jeneraowi Rybiskiemu dymisyi i jenera-

owi Umiskiemu nominacyi na Naczelnego Wo-
dza wraz z uchwa dzi przez Sejm dla niego
u eh w al o n «.

Gdy JJWW. Zwierkowski i Wad. Plater posiedzenie Izb

obradujcych opucili, JW. Marszaek: » Wracajc do przedmiotu,

ju zacztego, na chwil tylko przerwanego, ma gos (J W .

Go de bski)«.

JW. Godebski w kontynuacyi: »Wanie zamierzyem sobie

przeoy wam, i Sejm po wziciu stolicy tak znakomite za-

sugi pooy, i przypuci nie mona, aby obecnoci swoj
przy wojsku krzyowa dziaanie jego. Gdyby si Sejm po

wziciu Warszawy by rozwiza, byoby si tylko przyczynio

kilkanacie kart wzniosych do historyi naszej, ale de facto

*) Wersya Niemoj owskiego str. 38: »Trudno jest kwalifikowa

postpowanie wikszej czci jeneraów, co si bi nie chc, o czem o-
nierze nie \viedz«.

2
) Wersya Niemoj. str. 38: »cz bez dodatku: karygodna*.
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byby ju wicej nigdy nie istnia. Pytam si, czyli dzisiaj mo-

gyby by<y rzeczy stan swój zmieni, gdyby Sejmu nie byo?
Panowie! trwanie Sejmu sprawio, e nasza sprawa dotd nie

upada. Mocno przekonany jestem, e rozejcie si nasze po-

cignie za sob rozejcie si wojska. Nie schodmy z tego

wietnego stanowiska, na jakiem stoimy, nie upadlajmy chlu-

bnej roli, jakmy przyjli, suchajc, i Sejm obradami swo-

jemi mieszno rzuca. Trwanie Sejmu wpywa niewtpliwie

na trwanie wojska, ale nie idzie za tern, aby Reprezentacya

posiedzenia po miastach dawaa, aebymy za obozem chodzc
obrady skadali; nie ta myl wcale jest, tylko, aeby trwa,

nie rozwizywa si i za kadym razem w czasie potrzeby

zgromadzi si mona. Pytam si, kto byby nas dzisiaj zebra,

gdy jenera Rybiski ju deputacy do Petersburga wysya?
Po takich anteriorach, któ z nas moe zapewni, e jeszcze

dziesi razy nie bdziemy w podobnej potrzebie zebrania si.

Czyli moemy powiedzie, e ju nic poytecznego nie zro-

bimy? Nie, panowie! póki onierz polski broni nie zoy, po-

winnimy trwa, nie rozchodzi si. Kto saby, komu wiek nie

pozwala, niech si usunie, bo tu nie idzie o trwanie idealne,

ale o mono zebrania si Sejmu na raz kady. Takie byo
moje zdanie 7-go wrzenia, kiedy szturmowano Warszaw.
Myle o zachowaniu osób naszych dosy czasu mamy, ale do

dziaania wzniosego, energicznego, nie zawsze pora si znaj-

duje. Dlatego, jak w Warszawie d. 7-go wrzenia, w Zakro-

czymiu dnia... 1

),
tak dzisiaj jak najmocniej obstaj przy tern,

abymy si nie rozchodzili i byli zawsze w monoci zebrania

si, dopóki jeszcze wojsko or trzyma. Jak bro zoy, i zgi-

nie caia nadzieja popierania sprawy naszej, wtenczas bdziemy
myleli o komitetach, o zebraniu si naszem we Francyi,

Szwajcaryi, chocia podobne opinie pomieci mona midzy
tysic nocy i jedna. Nie przesdzajmy, gdzie i kiedy si zbie-

rzemy; mamy zbyt wzniosego czowieka w Marszaku; jemu
to zostawmy «.

JW. Zienkowicz: »Z dwukrotnego gosu JW. Godebskiego,

zoonego z wyrae nadto poetycznych i niestosownych do

a
) Wersya Niemoj owskiego str. 39: »...i w Zakroczymiu dzie-

witnastego...

«
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dzisiejszych okolicznoci, nie moglimy powzi, tylko to prze-

konanie, e nikt z nas sprawy publicznej nie czuje i potrze-

buje JW. Godebskiego, aby mu j wyoy. Nazwa tych, którzy

byli zdania, aby si Sejm za granic przeniós, e ich opinie

s zgodne z opiniami tysic nocy i jedna. Pozwoli JW. Godeb-

ski zastanowi si pokrótce nad jednym, jako te nad drugim

gosem swoim. W pierwszym utrzymywa i dowodzi, i Sejm

koniecznie przy wojsku by powinien; w drugim, aby si nie

rozwizywa, tylko w jakiemkolwiek bd miejscu zebra. Py-

tam si, gdzie jest to miejsce? JW. Godebski wprowadzi dy-

skusy, i Sejm trwa powinien, czemu nikt nie przeczy, lecz

o ile nas chce uczy o potrzebie zebrania si jego, o tyle do-

wodzeniu jego musz by przeciwny«.

JW. Przeciszewski : »Na uczynion kwesty przez JW. Mar-

szaka, czy Sejm przy wojsku ma postpowa, czyli te szuka
innych rodków, by si dosta w bezpieczne miejsce, sdz,
i co do tego, wypadaoby si z Naczelnym Wodzem, i to na-

tychmiast, porozumie. Limicie popieranej przez JW. Wielopol-

skiego najsilniej si opieram; cz si za z zdaniem JW. Go-

debskiego, aby, jeeli si Sejm ma rozwiza, aby koniecznie

wyraz jego przy wojsku pozosta«.

JW. Godebski: »Mam sobie za obowizek wyjani przy-

czyny, dlaczego w jednym z poprzednich gosów moich byem
za dodaniem komisarzy sejmowych przy wojsku. Poniewa
postanowilimy ju decyzy nasz, i odtd wadza cywilna

i wojskowa w jednem rku skoncentrowane by miay, sdzi-

em, i nie wypadao nam i nie powinnimy honoru narodo-

wego jednej osobie zupenie oddaw7a, i dlatego uczyniem
wniosek wzgldem dodania komisarzy sejmowych Naczelnemu

Wodzowi. Gdy za teraz mamy znowu ster Rzdu w oddziel-

nej osobie, przekonany jestem, i w tym razie Komisya podobna

od Sejmu przy Naczelnym Wodzu byaby niewaciw. Winie-

nem jeszcze odpowiedzie na gos JW. Wielopolskiego, e
niech si raczy do historyi odwoa; tam znajdzie przykady,

e si znajdowali przy wojskach podobni komisarze, o jakich

tu bya mowa, i najlepiej szy interesa kraju«.

JW. Swidziski : »Chc zwróci uwag Izb na gos JW.
Godebskiego teraz wyjaniony. Postanowilimy w Zakroczymiu,

i bez odroczenia Sejmu i bez oznaczenia miejsca postpowa
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bdziemy wraz z wojskiem. Ruch wojska by wówczas taje

mnic, i mimo to, i wielu z kolegów w inn udao si stron,

zdawao si jednak, i komplet may si zbierze, który zechce

dzieli niepewny los wojska, a chocia Sejm w tym wzgldzie
nic nie postanowi, przy zamierzonej przeprawie przez Wis,
skoro Marszaek most mia przechodzi, udaa si za nim wi-
kszo Izb obudwóch, i zdawao si by obowizkiem kadego
nie opuszcza wojska Przez opónienie zamierzonej przeprawy

zmienio si nasze pooenie; moemy przeto zostawi woli

obradujcych, czyli w tern pooeniu osdz za potrzeb, aby

Sejm za wojskiem postpowa i aby si zadeklarowali ci, któ-

rzyby chcieli do tej wyprawy nalee. Prosibym przytem,

JW. Godebskiego, aby nas objani, gdzieby Sejm chcia

umieci ?«

JW. Gotlebski : » Rozumiem, i nie masz adnego ju wi-
kszego powicenia nad to, którego dalicie dowody. Kiedycie

w obliczu caej Europy strcali z tronu Mikoaja za niedotrzy-

manie wam przysigi, sdz, i wtenczas dalicie dowody nie-

zomnego mstwa i wielkiego powicenia; dlatego powicenie
dzisiaj osoby swojej nie zdawao mi si, aby byo u was tak

wiele znaczcem. Trudno mi jest odpowiedzie na gos JW.

Swidziskiego, bo trudno jest wskazywa kademu drog, jakiej

si ma trzyma. Rozumiem, i, jak dotd trzymalimy si ra-

zem, tak i dalej, dopóki w naszym kraju postpowa bdziemy,

rozcza si nie widz potrzeby. Co do mnie, owiadczam, i
nie opuszcz wojska, i e bd si stara tam doj, gdzie mi

miejsce wskazane zostanie. Owiadczyem ju, i nie mona po

nikim wymaga wieku modszego, kiedy s starzy, lecz dla-

czegó modzi nie maj trudy podejmowa, kiedy je znie s
zdolni ?«

JW. widziski: »Jak powiedziaem, tak powtarzam, i nie

idzie tu o pomys dostania si do miejsca, ale idzie o zape-

wnienie osób tych, którzy bd chcieli skada i utrzymywa
komplet. Trzeba wic naprzód obmyle rodki, przez które ma
si ten komplet utrzymywa; inaczej bdziemy si udzi
i ani Reprezentacyi, ani zabezpieczenia osób naszych mie
nie bdziemy«.

JW. Wielopolski: »JW. Godebski we wnioskach o limicie

upatruje zamiar zabezpieczenia si osobistego, gdy tymczasem
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wielu z tych, którzy s tego zdania, postanowili dzieli los

spoinie z jeneraem Dembiskim. Wiadomo, jaka zawada wczo-

rajsze przejcie mostu wstrzymaa, z czego wnie mona, i
jenera Dembiski z wasnego postanowienia ruch ten przedsi-

wzi. Rozumiem, e ci, którzy byli w pochodzie za wojskiem,

byli tego zdania, i naley podzieli niebezpieczestwa wojska,

aby tylko zamiary nasze do podanego doprowadzi skutku.

Co do obecnego pooenia naszego, z tego, comy od jeneraów
syszeli, okazuje si, i maa jest bardzo nadzieja powodzenia
si dobrego i e walka dzisiejsza zmierza do teao tylko, aby
si okazaa w caym blasku honoru narodowego, nim si wojna
zakoczy. W takiem pooeniu rzeczy udawa si Sejmowi za

wojskiem nie widz potrzeby; nie jest nawet obowizkiem naszym,

abymy wystawiali na niebezpieczestwo i osoby nasze, i inte-

res ogólny Narodu. Mog zaj okolicznoci, i otoczeni przez

nieprzyjaciela bylibymy zmuszeni do tego kroku, którego wa-
nie dla ocalenia honoru narodowego unika naley. Dlatego

rozumiem, i w takiem pooeniu nadziei wojennych, dalsze

udawanie si nasze za wojskiem byoby niewaciwem. Zdania

jeneraów objaniy nas wzgldem dalszych planów wojska na-

szego; mojem przeto zdaniem jest, aby kady z nas dy do

miejsca spólnego zebrania si drog, jak sobie wybierze. Cze-

mu mielibymy wszyscy nad granic dy w Krakowskie?
dlaczegó, gdyby kto móg, nie mia obra drogi przez Prusy?

Rozumiem, e obranie wielu dróg rónych potrzebnem jest

nawet dla sprawy naszej, by wanie unikn przeszkody«.

JW. Godebski : »Czyli krajem pruskim drog przedsibra
jest bezpieczno, o tern nikt z nas z pewnoci powiedzie nie

moe, bo nasza dyplomacya tej nam nawet rkojmi nie zape-

wnia, i gdyby komu emigrowa przyszo, aby w drodze przy-

trzymany nie zosta. Zgadzam si, i nie wypada nam wyro-

kowa, jakim sposobem dy do miejsca, w którem zebra
si zamierzymy, lecz zdaje si, i co do tego Wódz Naczelny

mógby nam stosownych objanie udzieli«.

JW. Szaniecki: ;>Rzd Narodowy (jest) utrzymany; ten, chcc
nie chcc, musi i za wojskiem i dziaania jego popiera. Je-

eli jest niepodobiestwo, abymy za wojskiem wszyscy razem
postpowali, zmniejszmy komplet do trzynastu osób; reszta

niech dy rónymi punktami«.
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IW. Chodecki : »Dzisiejsze okolicznoci dowiody, o ile obe-

cno Sejmu przy Rzdzie i wojsku jest potrzebna. Na zmniej-

szenie kompletu przysta nie mog, bo nie jestemy kompletem
wielkim; stanowi w tym przedmiocie nie moemy. Ale skoro

Marszaek zostaje przy wojsku, musimy si koniecznie zebra,

jakkolwiek dc drog, albo w Piotrkowie, albo w Czsto-

chowie, z tym tylko warunkiem, aby aden z nas nie oddala

si bez uwiadomienia Marszaka, gdzie i jak drog si udaje«.

JW. Cezary Plater: »JW. Godebski i inni wyoyli powody,

i dowiedli potrzeb obecnoci Sejmu przy wojsku. Wtpi, aby

si komplet zebra; dlatego prosibym, aby JW. Marszaek we-

zwa Czonków Izb obudwóch do zapisania si, którzyby chcieli

i za wojskiem i aby z nich wyznaczy Komisy, której po-

trzeby dzisiejszy dzie dowodzi«.

JW. Swidziski: »Zdaje mi si, i kolega Godebski w pier-

wszym gosie swoim przyznawa potrzeb limity Sejmu z powodu
oddania wadzy cywilnej Naczelnemu Wodzowi i wyznaczenia

komisarzy od Sejmu przy wojsku; teraz znowu dowodzi po-

trzeb istnienia caego Sejmu. Przyznaj mu, i przeci-

gnienie istnienia Sejmu przecigno istnienie sprawy ogólnej,

ale pytam si, czyli to przecignienie istnienia Sejmu przynioso

jakie korzyci? Gdyby nam to byo przynioso jakie korzyci,

przyznabym, e Sejm wielkie zasugi pooy. Przychylam si
do wniosku JW. Platera, aeby przedewszystkiem pomyle o za-

pewnieniu kompletu przez odebranie od Czonków Izb obudwóch
deklaracyi, jako z wojskiem razem postpowa bd. Bo lubo ko-

lega Godebski utrzymuje, i, udajc si przez Prusy, mona by
wystawionym na przytrzymanie przez Prusaków, odpowiadam,

i, udajc si nad granic mona by przytrzymanym przez

Kozaków. Gosy przeciwne limicie, zdaje si, jakby dyy do

tego, aby zobowiza wszystkich do oddania si w rce nie-

przyjació. Wiemy, w jakich yjemy czasach: sprawa nasza

musi by przez rewolucy europejsk podniesiona, a staramy

si i niejako chcemy tego, aby przez le zrozumiane powi-
cenie si wszyscy byli wzici w niewol i pozbawieni monoci
jeszcze suenia Ojczynie. Jestem za limit, za wybraniem
kompletu, lub w kocu komisarzy sejmowych przy wojsku«.

JW. Marszaek: »Co si tyczy zapewnienia kompletu, ma
mam nadziej. Wiemy, o ile si teraz okolicznoci zmieniy.
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Kiedy w Zakroczymiu przyszo do zbierania podpisów, którzyby

do koca z wojskiem postpowa chcieli, znalazo si podpi-

sów 23; tern bardziej dzisiaj mniejsz mona mie nadziej,

aeby si zadeklarowao 33 osób«.

iW. lski: »Dziel zdanie JJWW. Grodzieskiego i Opo-

czyskiego, i ani jest mono utrzymania tego nawet maego
kompletu. Wojsko bdzie atakowane i tym sposobem Repre-

zentacya wystawiona na wpadnicie w rce nieprzyjaciela.

Indywidualnie znajduje si wielu Czonków, którzy losy woj-

ska podziel; jednak ilo ich wzita z tymi, którzy si bi
bd, nie dopeni kompletu. Co do wniosku wyznaczenia depu-

tacyi przy wojsku, bya ju o tern mowa w Zakroczymiu, aby

wybra na wzór tej, jaka przy Chopickim bya. Tamta strze-

ga naduy wadzy Chopickiego i donosia o nich Narodowi;

ta za reprezentowaaby Sejm przy gównej kwaterze, aby

wojsko widziao, i rzeczy nie s jeszcze w rozpaczajcym
stanie; ale dzi i oni wyperswaduj sobie, e deputacya ta nie

zbawi ju Ojczyzny. Z tego powodu jestem za limit bez wy-

boru adnej Komisy i «.

JW. Jeowacki: »We wszystkich poprzednio syszanych go-

sach równ troskliwo widz wzgldem zachowania Sejmu.

Po razy kilka powtórzon zostaa obietnica, i bdziemy sta-

rali si przenie to ognisko narodowe; niezgoda tylko jest co

do tego, jakim sposobem wywiza si mamy z tego przyrze-

czenia Narodowi danego? Mnie si zdaje, i Sejm dawno prze-

widzia to pooenie, w jakiem dzi jestemy, i w uchwraach
przepisa sobie, jak w takim razie ma postpi. I tak: w uchwale

z d. 19 lutego na podobny przypadek komplet do liczby 33 osób

ograniczy, a zatem bezwarunkowo powiedzia, i mniejszy

od tego by nie moe. Idzie o to teraz, aby zachowa komplet

wielki 1
). Jeeli upiera si bdziemy przy tern, aby razem

z wojskiem postpowa, bdzie rodek najprzeciwniejszy celowi,

bo niejeden dla saboci zdrowia, zraony trudami, nie pójdzie

za wojskiem. Sejm za wyranie powiedzia w uchwale z dnia

26 1 u tego i : w przypadku niemonoci zwoania
Izby, iub potrzeby tajemnicy, czas i miejsce zebr a-

l
) W e r s y a N i e m o j o w s k i e g o str. 45 : » chodzi o to, aby ten

komplet zapewniony zostaa.

Dyaryusz T. VI. 45
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nia si Izb w razie opuszczenia Warszawy ozna-

czone bdzie przez Rzd za porozumieniem si
z Naczelnym Wodzem za porednictwem Prezy du-

jce go w Senacie i Marszaka. Jest to zatem artyku

zupenie malujcy dzisiejsze nasze pooenie, i dlatego, e z ca-

ego kompletu moe si 33 osób nie znajdzie, wic jestemy

w przypadku niemonoci zwoania Izb; jestemy i w potrzebie

tajemnicy, bo nieprzyjaciel wiedzie o nas nie powinien, lubo

kaden z nas powinien si naraa na powicenie ycia ku

ratowaniu Ojczyzny. Co do wyznaczenia delegacyi przy wojsku,

t mielimy ju przy Dyktatorze, której obowizkiem byo czu-

wa, aby si nie dopuci naduycia wadzy: dzi chcielibymy

powtórzy to samo, kiedy uchwaa ta ju nie istnieje i rkojmi
tych wadz mamy we wspódziaaniu. Uyteczno i potrzeba

istnienia Sejmu dzi si pokazaa. Bardzo bybym kontent, aby

komplet móg istnie, ale razem, aby nie by ciarem dla woj-

ska; jednak nikt nikogo do tego obowizywa nie moe; wy-

brani za do delegacyi czonkowie mogliby naduycia popeni,

z których komplet wielki *) mógby by niekontent. Tymczasem

mamy a nadto suszne powody spodziewa si, e teraniej-

szy Prezes Rzdu i teraniejszy Wódz Naczelny, którzy przy-

jli tak trudne w dzisiejszem pooeniu obowizki, nie nara
na szwank sprawy naszej, e warci s naszego zaufania, bo

jednem zaufaniem caego Sejmu wybrani. Co do limity Sejmu,

tej wcale nie widz potrzeby, bo ani jedna, ani druga uchwaa
nic o niej nie wyrzeky; bdzie to zawsze limita de facto, ale

nie uchwalona, bo wtedy mogaby sta si przyczyn najgor-

szych skutków. Mojem zdaniem jest, abymy si przez kilka

jeszcze marszów z wojskiem udali, a potem miejsce i czas

póniejszego zebrania si atwiej nam bdzie udecydowa
i przywie do skutku art. 3-ci uchway z d. 26 lutego. Limita

teraz uchwalona pocignaby za sob oznaczenie terminu,

oznaczenie miejsca przyszego zebrania si naszego, co wielkie

ma za sob niedogodnoci. Zatem wnosz, aby, zamiast uchwa-

lania limity, stara si o to, aby art. 3-ci uchway z d. 26 lutego

móg by wykonany«.

*) Wersy a Niemojowskiego str. 46: »z których wikszo mo-
gaby by niekontenta«.
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JW. Lelewel: »Nie pierwszy raz przedmiot o limicie do Izb

jest wniesiony, nie pierwszy raz uchylony bdzie. Same uchway,
na które si JW. Jeowicki powoa, wyjaniaj, i myl ta

dawno ju rozpoczta bya i wyjaniona, a to dlatego, aby pó-

niej przy kadem jej wznowieniu poparcia w Izbach nie zna-

laza. Dzisiaj nie s te same powody, jakie byy wówczas,

kiedy pierwszy raz w Izbach mow o limicie wznowiono; mog
by inne, lecz pomnijmy na to, aebymy przez akt ten próny
nie zasuyli na zarzut wytrwaoci 1

). Gdyby bya limita jeszcze

w Zakroczymiu tak, jak myl do niej rzucono, przyjta, jakim

sposobem naznaczylibymy byli sesy dzisiejsy? Jeeli dzi j
uchwalimy, pytam si, jakim sposobem mogaby by jutro zwo-

an? Powiedziano tutaj, i Sejm wiedzie Naród do cikich
ofiar; prawda jest; skoro raz wyrzek to haso: mier lub zwy-

cistwo!—mno si i bd si mnoy ofiary; naszym jest obo-

wizkiem Naród do zemsty zapala. Nie widz ja potrzeby

wznawia myl o limicie, bo w skutku sama si ona wywie,
a w Narodzie znajd si siy nowe, kiedy wicej ofiar padnie.

Lecz którdy, gdzie i w jakie udamy si strony? Jedni za

armi, drudzy do domu, inni za granic. Cho wic nie bdzie
limity, bdzie ten sam przypadek. Mamy na to przykady, e
chobymy kogo zobowizali przysig, kady ma swój sposób,

mógby si tylko do jednej zobowiza stacyi. W kadym
przeto razie, czy jest limita, czy nie, wszystko jest jedno. Mó-

wi wówczas bd: »oto si usuwaj, Sejm, wojsko i spraw
nasz opuszczajce; ale lepiej jest, e pojedynczo obwinieni bd,
bo cao cierpie na tern nie bdzie. Z tych powodów jestem

zawsze przeciwko limicie«.

JW. Marszaek: »Gdybymy tak, jak w Zakroczymiu, powie-

dzieli, i Rzd 2
)
przenosi si w Krakowskie, a zatem Rzd przy

wojsku postpuje, Sejm za, chocia nie wzi na siebie tego

obowizku, moe przecie wai mocn wol dostania si

choby w odleglejsze miejsce. Mówimy na przykad, i uda-

jemy si w Krakowskie, zatem sesya solwuje si do nieogra-

niczonego czasu, ale nie limituje, i tam kady z nas niech si

*) Wersya Niemojowskiego str. 46: »...i przyjmujc go ci-
gamy na siebie zarzut niewytrwania w spenieniu obowizków naszych«.

2
) Wers. Niemoj. Str. 47: »!Sejm uda si w Krakowskie, Rzd

jednake zostaby przy wojskua.

46*
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stara doj rodkami, które uzna za najdokadniejsze. Jeeliby

mi Izby do tego upowaniy, mógbym si z Prezydujcym

w Radzie Ministrów porozumie, czyby nie móg jakiej czci
wojska ponad granic posa, albo czyby nie uzna za rzecz

podobn, ebymy si nawet przez Prusy tame udali, zosta-

wujc kademu tak drog, jak uzna dla siebie za najdo-

godniejsz i najbezpieczniejsz«.

JW. widziski: »Ja wzywam kolegów, abymy si do tego

wniosku JW. Marszaka zupenie przychylili. W teraniejszem

pooeniu przywizywa honor kadego, aby szed z wojskiem,

zmuszalibymy niejako i Marszaka, aby nie inn, ale t drog
si udawa. Ten rodek przyjwszy, zostawimy i Marszakowi,

i kademu mono i wolno obrania sobie drogi. Ale na

jedn okoliczno zwróc jeszcze uwag wasz, o czem zupe-

nie zapomnielimy. Przywrócilimy Rzd Narodowy, mamy
Wodza Naczelnego przez Sejm wybranego. Zachodzi pytanie,

czy Prezes Rzdu Narodowego bdzie móg w przypadku

zmieni takiego Wodza?«
JW. Godebski: »Zbyteczn jest troskliwo JW. widzi-

skiego; sam atoli porzdek czynnoci wywieca t okoliczno.

Sejm mianowa Naczelnego Wodza wskutek zoonej przez

Prezesa Rzdu Narodowego dymisyi, nie móg gó przeto no-

minowa Prezes Rzdu, tylko Sejm. Gdy czowiek jedyny,

który powiedzia, i dotrwa w wierze Ojczynie swojej a do

koca i o losie jej jeszcze nie rozpacza, od przyjcia wadzy
cywilnej wymówi si, jakkolwiek przez Izby Naczelnym Wo-
dzem obrany, gdy Prezes Rzdu wróci do swoich obowizków,
wróci i do tyche samych praw, jakie mu poprzednio przez

Sejm nadane zostay«.

JW. lski: »Jestem zdania, i Prezes Rzdu, wchodzc
w atrybucye swoje, bdzie mia prawo w razie potrzeby zmie-

ni Naczelnego Wodza«.

JW. Marszaek: »Zdaje si, i wszelk wtpliwo moemy
decyzy nasz usun w ten sposób, i chocia Wódz
Naczelny przez izby obrany jest, suy Rzdowi
prawo w razie potrzeby zaprowadzenia zmiany.
A zatem kto jest zdania, aby o podobnej decyzyi
Izb Marszaek wraz z Prezydujcym w Senacie
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zawiadomi Naczelnego Wodza i Rzd Narodowy,
powsta raczy «.

— Wszyscy powstali. —
»A zatem teraniejszy Wódz Naczelny, jak-

kolwiek przez Izby wybrany, moe by przez Rzd,
gdyby tego bya potrzeba, zmieniony. Nastpnie mam
honor zapyta si Izb, czyli mi upowaniaj, abym si z Pre-

zesem Rzdu porozumia wzgldem zabezpieczenia Izb i ua-

twienia rodków naszej przeprawy w Krakowskie ?«

— Gosy: » Prosimy! prosimy !« —
»Tymczasem sesya si solwuje«.
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Naczelnego Wodza 229,

232, 233.

341,

37*,

396,

500,

591,

Zastpca
230, 231,

238,

369,

394,

461,

586,

239,

373,

395,

498,

590.

234, 235, 236,

343. 347, 348,

375, 376, 38'),

397, 398, 399,

502, ol+, 517,

685, 686, 694,

237,

349,

384,

400,

532,

703.

Dembowski Ignacy, dep. z m.
Pocka 1, 4, 8, 10. 13, 15-16, 18,

28, 29, 30, 31, 33, 35, 40, 41, 43, 49,

57, 61, 63, 68. 71. 76, 79, 80, 81, 82,

85. 86, 87, 108, 115, 129,

139, 140, 141, 145, 147,

180—181, 184, 189,

204, 207, 224, 226,

233, 234, 235, 236,

249-250, 274, 284,

306—308, 324, 337,

373, 377, 382, 390,

433, 461, 463, 466,

577. 609. 624, 626,

650, 651, 652, 654, 679, 682.

Dembowski Leon, s. kasztelan,

Minister przychodów i skarbu 118,

120, 130-132, 153-154. 252,

256, 257—258, 265, 266, 267.

611, 612, 615.

Deskur Andrzej,
zienieckiego 632.

1) u g o s k i J e r z y
Grodzieskiego 386.

Duski Kasper, obywatel Wr

oj . Gro-
dzieskiego 386.

Dmochowski Henryk, obywatel
Woj. Miskiego 444.

Dm ó eh o w s k i Wincent y, obyw a-

tel Wr

oj. Grodzieskiego 386.

Dmochowski W o d z i m i e r z. oby-
watel Woj. Grodzieskiego 386.

Do eh torów, jenera rosyjski 583.

137, 138-
149, 155,

2 0, 203—
-231, 232,

239, 248,

293, 298,

351, 372-
409, 419,

496, 510,

629, 647,

253,

599,

pose pow. ko-

obywatel Woj.

199.

230-

238,

287,

348,

402,

478,

628,
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Doliski Feliks, pose pow. kra-

nickiego 1, 29, 68, 75, 76, 80, 82,

87, 115, 155, 189, 207, 224, 226, 247,

274, 293.

Don Pedro 281.

Drewnowski Hieronim, obywatel
Woj. Biaostockiego 437.

Dwernicki Józef, jenera 96, 255.

Dziekoski, jenera 616.

Dziecielski Marcelin, biskup lu-

belski, senator 227, 27ó, 293, 298,

826, 331, 434, 464, 479. 497.

Dybicz 42, 542, 543, 565.

Dydziski Jakób, obywatel Woj.
Wileskiego 441.

E y d r y g i e w i c z Adam, obywatel
Woj. Wileskiego 441.

Fiedorowicz Kazimierz, obywa-
tel Woj. Wileskiego 44U.

Flahaut, jenera 306.

Flory ano wic z Jan, pose pow.
maryampolskiego 2, 22, 29, 68, 77,

80, 87, 115, 155, 189, 226, 248, 275,

293, 298, 331, 382, 402, 426, 433,

463, 478, 497, 545, 577, 609, 631,

632, 647, 654.

Franciszek I, cesarz austryacki 100,

102, 161, 239, 240, 241.

Frenkel, finansista 650.

Fritsch Adam, dep. z m. Lublina
1, 29, 68, 75, 76, 80, 82, 87, 155,

189, 207, 226, 247, 274, 293, 298,

325, 330, 382, 402, 426, 427, 431,

433, 463, 478, 496, 545.

Fryderyk li, król pruski 357.

Fryderyk August, król saski,

ksi warszawski 349.

Fryderyk Wilhelm II, król pruski

565.

Fryderyk Wilhelm III, król pru-
ski 150, 268, 269.

Gawroski Stanisaw, jenera
brygady 339.

Gawroski Wincenty, pose pow.
kalwaryjskiego 2, 20, 29, 55-56,
68, 77, 80, 81, 82, 86, 87, 115, 155,

189, 207, 225, 226, 248, 275, 293,

298, 325, 331, 382, 428, 432, 433,

463, 478, 497, 545, 575, 577, 609,

613, 614, 632, 647, 654.

Gsecki Julian, obywatel Woj

.

Wileskiego 441.

G i e d r o y ó k s. Adolf, obywatel Woj

.

Wileskiego 441, 444.

G i e d r o y Romuald, obywatel
Woj. Wileskiego 441.

Giegud, jenera 229, 232, 235, 332,

334, 335. 362. 506, 523, 639.

Gliski M. 384.

Gliszczyski Antoni, s. woje-
woda, Minister spraw wewntrznych
i policyi 117, 123, 124, 143-144,
163, 165, 169-170, 171, 182, 184 r

185, 202, 204, 227, 262-263, 269,

270, 275, 293, 298, 326, 33 1. 383,

434, 461, 479, 492, 493, 495, 496, 497.

Gliszczyski Jan Nepomucen,
pose pow. koniskiego 80, 85.

Godebski Ksawery, pose pow.
uckiego 2, 11-12, 16—17, 29, 36,

51-53, 57, 58-59,
75, 77, 80, 81,

-107, 115, 134,

208, 217-218.

68,

105

190
243
255
271
293
319
475
503
518
531
544
566
586
630
646
671

692
702

60-61, 64, 66,

82, 85, 86, 87 t

144-145, 155,

225 226 242
244-245. 246, 24V 249,' 254—
256, 257, 259. 261, 266, 267,

272,

295,

-320,

476,

275,

298,

331,

497,

273,

296,

325,

479,
-504, 506, 507,

519-520, 524
534—536, 537-

545, 552, 555,

289,

317,
4/'

285, 288,

315—316,
463, 466,
500-501, 502,

510, 511, 513—
525, 526, 530,

538, 542, 543—
560-561, 565—

567, 570, 573, 574, 575, 577,

596. 60k 606, 607—608, 629—
631. 632, 640—641, 644, 645-
647, 651, 652, 654, 669, 670,

674, 682, 688, 689-690, 691,

694, 697, 698—699-700, 701,

703, 704, 708.

Goo win, jenera rosyjski 48. 352.

Goyski Jacek, pose pow. ka-

mienieckiego 10, 22.

Gostkowski Józef, pose pow. kra-

kowskiego 5, 74, 82.

Gostkowski Micha, pose pow.
stopnickiego 1, 28, 67, 76, 79. 81,

82, 87, 114, 135-136, 155, 184-185,
188. 189, 207, 224, 225, 247. 249,

273, 274, 292, 297, 317, 325, 330,

381, 401, 425, 427, 431, 432, 463,

478, 496, 545, 577, 609, 646, 654.

G o z d ow s k i Dominik, obywatel
Woj. Wileskiego 440.

Granicki Konstanty, ob. Woj . Wi-
leskiego 441.

Gratko ws ki Jan, dep. okr. konie-

ckiego 22, 28, 67, 75, 76, 79, 87, 114,

155,^189, 207, 226, 247, 274. 292,

325. 330, 382. 401, 425, 427, 431,

463. 478, 496, 545.
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Grabczewski Pawe, pose pow.
putuskiego 207, 224, 226, 228, 247,

274, 293, 298, 309, 311, 330.

Grey, lord, minister spraw zagr. an-
gielski 157.

Grochowski Wincenty, obywatel
Woj. Wileskiego 440.

Gródecki Cyryli, obywatel Woj.
Wileskiego 443.

Grotkowski Jan, obywatel Woj.
Wileskiego 440, 443

Gumowski Feliks, dep. okr. u-
kowskiego 2, 29, 35, 54-55. 57, 68,

75, 77, 80, 82, 83, 85, 86, 207, 225,

226, 275, 293, 298, 325, 331, 382,

402, 426, 428, 432, 433, 463, 478,

497, 545.

Haciski Augustyn, obywatel Woj

.

Grodzieskiego 386.

Haciski Józef, obywatel Woj . Gro-
dzieskiego 386.

Huszniewicz Antoni, pose pow.
boryssowskies:o 444, 445, 446, 464,

479, 497, 546, 578, 632, 654, 682.

Holland, parlamentarzysta angiel-

ski 157.

Hoko Felicyan, obywatel Woj.
Wileskiego 441.

Horo dyski Andrzej, Prezes Izby
Obrachunkowej, Zastpca Ministra
spraw zagr. 60. 93, 100, 122, 150,

151, 268, 306, 540.

Ho u w alt Stanisaw, asesor sej-

miku obywateli powiatów: Biel-

skiego i Biaostockiego, obywatel
Woj. Grodzieskiego 386, 437, 438.

Izbiccy 122.

Izbicki, dowódca korpusu saperów
345.

Jabonowski Józef, pose pow.
lubartowskiego 85.

Jaboski Franciszek, dep. okr.

olkuskiego 1, 7. 67, 74, 76, 79, 81,

87, 115, 155, 189, 201-202, 203, 207,

224, 247, 275, 292, 297, 319, 326.

Jaboski K aj etan, obywatel Woj.
Wileskiego 440.

Jaboski Leopold, obywatel Woj

.

Grodzieskiego 386.

aboski Teofil, obywatel Woj.
Wileskiego 440.

Jackowski Ignacy, oby watel Woj

.

Grodzieskiego 386.

Jadwiga, królowa polska 240.

.1 a g i e 1 1 o 390.

Jag min. jenera brygady 338, 340.

341, 349. 351, 363- 364, 365, H66,

375, 376.

Jaksiewicz Antoni, dep. okr. Ka-
liskiego 22.

Jakubowski Leonard, obywatel
Woj. Wileskiego 441.

Jankowski, jenera dywizyi 47,

254.

Jankowski Konstanty, obywatel
Woj. Wileskiego 440.

Janów icz Alojzy, obywatel Woj.
Grodzieskiego 386.

Januszkiewicz Albin, obywatel
Woj. Wileskiego 440.

Jasieski Jako b 145.

Jasieski Teodor, pose pow. wlo-
dawskiego 2, 4, 6-7, 20, 81, 155,

189, 190, 207, 215—216, 218, 223,

225, 226, 243, 248, 275. 285, 288,

293, 296, 298, 325, 327-328, 330.

382, 402, 424, 426, 433, 453-454,
654.

Ja szewski Ignacy, obywatel Woj.
Wileskiego 440.

Jaszowski. pukownik artyleryi 343.

Jelski hr. Ludwik, prezes Banku
polskiego, b. Zastpca Ministra Skar-
bu 599,' 600.

J e o w i c k i A 1 e k s a n d e r, pose pow.
hajsyskiego 2. 17—18, 20-21, 29,

57, 68, 75, 77, 79, 80.81, 85, 87, 90-
91, 93, 94—97, 98, 99, 100, 102. 103,

104, 105. 106, 107. 109, 112, 115,

137-138, 139, 140, 141, 142, 143.

144, 145, 146, 147, 149, 156. 157,

158-159, 160, 186-187, 190, 208.

212, 217, 218, 225. 226, 242, 218,

261, 275. 293. 296. 298, 311, 319,

326, 331, 382, 402, 416, 418. 424,

425, 426, 428, 432. 433, 457, 463,

465, 466, 478, 497, 506, 540-541,
544, 51-5, 560, 561, 578. 5S6, 587.

600, 609, 610, 621-622. 629, 632.

637, 642, 644, 645, 647, 650—651.
652, 654, 666—667, 668, 669, 670,

671, 675—676, 677, 678, 682, 688,
705— 7C6. 707.

Jezierski Cypry a n, obywatel Woj

.

Grodzieskiego 386.

Jezierski Jan, pose pow. garwo-
liskiego 5.

Jezierski Konstanty, pose pow.
boskiego 2, 29. 68, 74, 75, 76, 80,

87, 248, 382, 40i'. 426. 428, 431, L33,

463, 465. 479, 497, 545. 575.
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Jezierski Micha, obywatel Woj.
Grodzieskiego 386.

Jodko, podpukownik inynieryi 345,

368.

Juchniewicz Wincenty, obywa-
tel Woj. Wileskiego 440.

Juszkiewicz Józef, obywatel Woj.
Wileskiego 440.

Kaczkowski Stanisaw, pose
pow. sieradzkiego 1, 11, 13, 19, 20, 21,

29, 66, 67, 75, 76, 79, 81, 82, 85, 87,

93, 104, 105, 106, 107,108—109, 115,
14S-149, 207, 220, 224, 226, 247,

297, 325, 330, 382, 401, 415-416,
424, 425, 427, 431, 433, 463, 478.

489-490, 491, 493, 494, 496, 509,
528.

Kamieski, pukownik Legii Li-

tewskiej 345.

Kamieski, sekretarz jeneralny ko-
misyi rzdowej wyzna religijnych
i owiecenia publ. 227.

Kan iko wsk i 483.

Karwowski Andrzej, b. jenera,
Marszaek sejmiku województwa
Biaostockiego 437, 438, 439.

Karwowski Jan, porucznik, pose
pow. biaostockiego 438, 439, 446,

464, 479, 497, 546,609, 647, 655, 682.

Kaszyc Józef, pose pow. nowo-
grodzkiego 382, 385, 386, 402, 426,

428, 432, 433, 464, 479, 497, 546,

578, 609, 647.

Katarzyna II. 117
Kauffman Karol, obywatel Woj.
Wileskiego 441.

Kiciski hr. Bruno 461.

Kieniewicz Feliks, pose pow.
mozyrskiego 444, 445, 446, 546.

Kiersnowski Adam, obywatel Woj.
Wileskiego 441.

Kiersnowski Franciszek asesor
sejmiku Województwa Grodzie-
skiego 384, 385.

K i e z a k o w s k i , maj or 345.

Kisielewski Dyonizy, obywatel
Woj. Wileskiego 440.

Kisielnicki Franciszek, pose
pow. biebrzaskiego 2, 29, 68, 75,

77, 80, 87, 115, 155, 189, 207, 225,

226, 248, 275, 293. 298, 325, 331,

382, 402, 426, 433, 463, 478, 497,

545, 577, 609, 632, 647, 654.
Kle menso wski, major 347.
Klimo ntowicz Jakób, dep. okr.

augustowskiego 2, 29. 44—45, 68,

74, 75, 77-78, 80, 81, 82, 86, 87,

115, 127, 146, 155. 167-168, 175—
176, i87, 189, 192, 193. 194-195,
196, 201, 205, 207, 213—214, 225.

226, 248, 254, 272, 275, 283, 288,

293, 298, 325, 331, 382, 400-401,
402, 407, 425, 426, 427, 428, 431,

432, 433, 450—451, 452, 453, 463,

465, 478, 485, 488. 489, 491, 493
494, 495, 496, 497, 503, 520, 521—
522, 523, 524, 526, 527, 528, 545,

554, 561.

K ukowski Ignacy, obywatel Woj

.

Wileskiego 440, 443.

Kochanowski, pukownik 344:.

Kochanowski Hieronim, pose
pow. radomskiego 7, 247, 274, 292,

297, 325, 330, 382, 401, 425, 431,

433, 463, 466, 478, 496, 545.

Kochanowski Micha, s. woje-
woda, chwilowo Prezydujacy w Se-
nacie 227, 275, 284, "285/287, 2-8,

293, 294—295, 298, 299, 306, 3<!8,

310, 315, 316, 317, 318, 322, 323,

32is 326, 328-329, 331, 332—333,
336, 357, 383, 464, 473. 479. 497,

559, 561. 563.

Koaczkowski, jenera kwater-
mistrz 338. 346, 348, 349, 350, 351,

352-354, 365, 366, 375, 588.

Koysko Adam, pose pow. upitskie-

go 4 1-0, 443, 444, 446, 464. 479, 497

546, 578, 609, 632, 647, 655.

Kondratowicz Zenon, obywatel
Woj. Wileskiego 410.

Konstanty Pawowicz W. Ks.

43, 116, 123, 124, 116, 253, 273,

467.

Korytko wsk i, pukownik 345.

Korzeniowski Micha, obywatel
Woj. Wileskiego 440.

Koci Józef, obywatel Woj. Gro-
dzieskiego 386.

Kociuszko 124, 295, 326, 416. 483.

Kossakowski Józef, asesor sejmi-

ku Woj. Wileskiego 440, 441, 4i2,

443.

Kossowski Fortunat, obywatel

Woj. Wileskiego 443.

Kozowski Engelbert, asesor sej-

miku obywateli powiatów: Bielskie*

go i Biaostockiego 437, 438.

Kozowski Kajetan, dep. okr.

pockiego 1, 29, 68. 74, 75, 76, 80,

82, 87, 115, 155, 189, 207, 224, 226,

248, 249, 274, 292, 293, 297, 298,

325, 329, 330, 336, 382, 402, 425,

426, 427, 428. 431, 478. 496. 54-5,

Kouchowski, dowódca bateryi 344.
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K o m i a n Kajetan, s. kasztelan 227,

275, 294, 298, 326, 331, 383.

Krasiski nr. Józef, s. kasztelan
227, 235, 275, 294, 298. 326, 329,

331, 336, 383, 434, 461.

Krasiski lir. Wincenty, jenera
b. s. wojewoda 328.

Kretkowski Józef, pose pow. ko-
walskiego 1, 29, 75, 85, 87, 115, 155,

189, 207, 224, 226, 248, 298, 326,

330, 382, 402, 433, 463, 545.

Kreutz, jenera rosyjski 358, 359, 362.

Krepowiecki Tadeusz, b. oficer

252, 253, 255. 256, 257, 258, 259,

260, 261, 263, 265, 271, H72, 273,

5:;5.

Kroczyski, pukownik Legii Nad-
wilaskiej 345.

Krukowi ec ki hr. Jan, jenera, pó-
niej Prezes Rzdu Narodowego
iako Prezes w Radzie Ministrów
346, 375, 461, 462, 469, 480, 546,

549, 550, 557, 558, 561, 564, 566,

567, 568, 569, 570, 571, 572, 573,

574, 575, 576, 579, 580, 58!, 582,

583, 584, 586, 587, 588, 590, 591,

592. 593, 595, 596, 605, 608, 610,

612, 615, 619, 620, 624, 625, H27,

63S, 639, 640, 644, 651, 655, 656,

657, 659, 675, 676.

Kruszewski, dowódca bateryi 344.

Kruszewski, pukownik 343.

Kruszyski Adam, obywatel Woj

.

Grodzieskiego 386.

Kruszyski Leopold, obywatel
Woj. Grodzieskiego 386.

Krysiski Dominik, dep. cyrk.

IV. m. Warszawy 1, 29, 50—51, 54,

56, 68, 74, 75, 77, 78, 80. 81, 82, 85,

86, 87, 97, 98, 100, li 4, 115, 155, 159,

160, 161, 171, 173, 174, 175, 181—
182, 183, 186, 190, 207, 224, 226,

239—241, 242, 243, 244, 248, 269,

275, 293, 298, 325, 330, 382, 402,

426, 428, 431, 433, 463, 466, 476,

478, 485, 497, 510, 511. 526-527,
540, 542, 543, 560, 577, 596, 597,

598. 600, 603, 606—807, 609, 610,

614, 617, 625-626, 628, 644, 645,

646, 647, 654, 671.

Krzeczkowski Dominik, obywa-
tel Woj. Wileskiego 440.

Krzeczkowski Feliks, ob. Woj.
Wileskiego 441.

r z y a n o w s k i 467, 533.

rzyanowski Wacaw, obywa-
tel Woj. Grodzieskiego 386.

e n ofon t 229.

Kucewicz Kasper, obywatel Woj*
Wileskiego 440.

Kuczewski Jan, dep. okr. lubel-

skiego 5.

K u c z y s k i Wincent y, obywatel
Woj. Wileskiego 440.

Kuniewicz Ksawery, obywatel
Woj. Grodzieskiego 385.

Kwinta Adolf, obywatel Woj. Wi-
leskiego 440.

Kwinta Mieczysaw, obywatel
Wileskiego 440.

Kwinta Rudolf, obyw. Woj . Wi-
leskiego 441.

Lafayette 541.

Langerman, jenera 341.

Lannes, ks. Montebello, marszaek
Francy i 338.

Led o chow s ki, jenera 635.

Ledóchowski h r. Józef, pose
pow. stasiowskiego 5. 85.

Lelewel Joachim, pose pow. ele-
chowskiego, cz. Rzdu Narodowego,
póniej Minister owiecenia i wy-
zna 308, 435, 461, 463, 466, 478,

497, 556-557, 560, 564, 577, 609,

632, 638-640, 642. 643, 647, 654,

662-664, 665, 666, 667- 669, 670,

673, 682, 688, 707.

Lelewel Prot, obywatel Woj. Bia-

ostockiego 438.

Lenartowicz Kajetan, obywatel
Woj. Wileskiego 441.

Lenarlo w i cz Micha, obywatel
Woj. Wileskiego 440.

Lenar t, owicz Micha, obywatel
Woj. Biaostockiego 437.

Leski, pukownik 343.

Lewandowski, dowódca bateryi

344.

Lewiski, jenera 345, 349. 350, 351,

375, 585.

Lewi s k i, Radca Stanu 161 , 163

—

167, 169, 171, 173-174, 176, 178—
180, 181, 182, 184, 186, 195-196,
199.

Lewiski Franciszek Ksawery,
s. kasztelan, póniej Minister spra-

wiedliwoci 227, 275, 289—290, 294,

298, 305, 306, 316—317, 326, 331,

337, 383, 434, 450—451, 455—456,
458, 460, 464, 467—469. 472, 475, 476,

479, 481, 487—488. 492, 495. 497.

Lewoszewicz Andrzej, obywatel
Woj. Wileskiego 441.

Li b i szewski Antoni, pose pow.
opatowskiego 2, 29, 67, 76, 79, 81,
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85, 87, 114, 155, 189, 207, 224, 226,

247, 249, 275, 297, 325, 382, 401,

425, 433, 463, 478, 545, 571—572,
577, 609, 646, 654.

Lisiecki Micha, obywatel Woj.
Wileskiego 440.

Lubowidzki Mateusz, b. wicepre-
zydent m. Warszawy 124.

Ludkiewicz Rafa, obywatel Woj

.

Wileskiego 440.

L u t o s t a s k i Ludwik, dep. cyrk

.

VIII m. Warszawy 1, 29, 68, 75, 77,

80, 87, 189, '207, 224, 226, 275, 293,

298, 309, 325, 330, 382, 402, 426,

428, 431, 433. 463, 545.

azowski Antoni, obywatel Woj.
Biaostockiego 437.

czkowski, pukownik 342.

empicki Ludwik, dep. okr. opa-
towskiego, póniej s. kasztelan 7,

29, 67, 75, 76, 79, 85, 87, 114, 155,

189, 200, 204, 207, 224. 226, 274,

292, 294, 295, 297, 298, 326, 329,

331, 383, 434, 462, 464, 479, 496.

497, 578. 582, 594, 610, 617.

o p a c i s k i Aleksander, pos.

pow. dzinieskiego 444, 445, 446,

546, 586.

Lubieski h r. Henryk, Dyrekto r

Banku 648, 649, 650, 651, 652.

ubieski hr. Piotr, s. kasztelan

227, 275, 294, 298, 326, 331, 336,

383, 638, 647.

ubieski hr. Tom as z, jenera, szef

sztabu gównego 271, 338, 342. 343,

346, 347, 3
-i 8, 349, 350, 351, 360-

361, 365, 366, 369, 371, 375, 376,

377, 394, 397, 461, 517, 657, 660.

ubieski h r. Toraas z, dym. j e-

nera z czasów napoleoskich po-
dany kandydat na wojewod 329.

uniewski Wiktor, pose pow.
szydowskiego 2, 28. 67, 76, 78, 79,

87, 114, 155, 189. 207, 224, 225, 247,

249, 274, 292, 297, 322, 325,

381, 401, 425, 427, 431, 432,

478, 496.

uszczewski Adam, pose
sochaczewskiego 1, 15, 29, 68,

71, 80, 81, 87, 115, 155, 186,

224, 226, 248, 298, 330, 383,

415, 426, 428, 431, 433, 460, 463, 478,

497, 545, 577, 609, 61-7, 651, 654, 679.

330,

463,

pow.
70-
207,

402,

Mackiewicz Stanisaw, obywa-
tel Woj. Grodzieskiego 386.

Majewski 467.

Majewski, dowódca 4 puku 342.
Majewski Kazimierz, obywatel
Woj. Grodzieskiego 386.

Makowski Aleksander, obywatel
Woj. Grodzieskiego 385.

Mak rot, ajent policyi tajnej za cza-
sów Królestwa 119, 120, 124.

Malinowski Jakób, pose pow. ra-
domylskiego 2, 29, 68, 75. 77, 82,

85, 87, 115, 156, 190, 226, 248, 275,

293, 298, 311—312, 331, 382, 402,

426, 428, 432, 433, 464, 479, 497,

545, 578, 590-591, 631, 632, 635,

636, 642, 643, 644, 654, 681.

Maachowski hr. Gustaw, pose
pow. szydowieckiego, b. zastpca
ministra spr. zagranicznych 2, 28,

55, 57, 58, 59-60, 61, 63, 66, 67,

69, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 85, 86, 87,

93, 97-98, 99, 114, 155, 212, 249,

382, 401, 425, 433, 601.

Maachowski hr. Józef, pose pow.
radzyskiego 2, 29, 68, 75, 77, 80,

82, 85, 87, 115. 155, 207,225,226 248,

249, 275, 298. 325, 330, 382, 402,

426, 428, 431, 433, 545.

Maachowski Kazimierz, jenera
dywizyi, póniej zastpca Naczel-
nego Wodza 55, 338, 339, 341—342,
344, 348, 349, 351, 361-362, 365,

366, 375, 376-377, 380, 564, 570,

571, 575, 581, 582, 583, 585, 588,

590, 602, 655, 656, 658, 659.

Maachowski Stanisaw, Mar-
szaek Sejmu Wielkiego 563

Maachowski hr. Stanisaw, s.

kasztelan, od sierpnia 1831 r. woje-
woda 328, 329, 332. 335, 336.

Marciniew ski Adam, obywatel
Woj. Grodzieskiego 386.

Matuszewicz Julian, obywatel
Woj. Wileskiego 441.

Matuszewicz Wincenty, objwa-
(el Woj. Wileskiego 440, 443.

Matuszewski 605.

Mazurkiewicz An d rzej, dep. okr.

zamojskiego 1, 2, 13-14, 80, 81,82,

86, 115, 207, 224, 226, 274, 293, 298,

325, 382, 402, 426, 427, 431, 463,

478, 496, 545.

Markowski Feliks, pose pow. sie-

dleckiego 2, 29, 68, 69-70, 73. 75,

77, 87, 115, 155, 189, 207, 225, 226,

248, 275, 293, 298, 316, 325, 3H0,

382, 402, 426, 428, 431, 433. 463,

478, 545.

M e d e k s z a Feliks, obyw atel Woj

.

Wileskiego 441.
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Mciski hr. Woj ci ech, s. kaszte-

lan, od sierpnia 1831 r. wojewoda
227, 275, 294, 298, 326, 328. 329,

383, 388, 434, 464, 479, 497.

Miaczyski Stanisaw, dep. okr.

koniskiego 1, 29, 75, 80, 87, 190,

207, 226, 274. 293, 325, 330, 382,

402, 433, 463, 478.

Micha W. Ks. 549, 584.

Michaowski Ada ni, obywatel Woj

.

Grodzieskiego 385.

Mickiewicz Franciszek, obywa-
tel Woj. Grodzieskiego 386.

Mickiewicz Micha, obywatel Woj.
Wileskiego 440.

Mierzejewski Kalikst, dep. okr.

bialskiego 5, 82, 190.

Mierzejewski Mikoaj, obywatel
Woj. Grodzieskiego 385.

Mikoaj I 287. 363, 364, 541. 549,

550, 554, 562, 579, 580, 582, 585,

587, 590, 6i9, 693, 702.

Milberg, jenera brygady 338. 339,

341, 349, 351, 364-365, 366, 375.

376.

Miladowski Micha, obywatel
Woj. Grodzieskiego 385.

Milko ws ki Franciszek, sekretarz
sejmiku obywateli powiatów: Biel-

skiego i Biaostockiego 437, 438.

Mokosie wic z, jenera 339, 342.

Modliski Józef, pose pow. radzie-
jowskiego 1, 24. 25, 27, 29, 63—64,
'68, 75, 76, 80, 82, 85, 87, 115, 155.

189, 198, 200, 207, 212—213, 220.

222, 224, 226, 275, 293, 298, 299,

325. 326—327, 382, 402, 404. 426,

433, 463, 478, 497, 545, 577, 609, 630,

632, 647, 651, 654, 679, 682.

Moll graf Ignacy, b. deputat li-

tewski, obywatel Woj. Wileskiego
440.

Monkiewicz Micha, obywatel
Woj. Wileskiego 440.

Morawski Franciszek, jenera,
minister wojny 25, 89, 122, 147, 209,

210, 256, 26/, 258. 265, 267, 591,

597, 601, 60i, 610, 611, 615, 616, 617,

618, 619, 620, 627, 645, 651, 683.

Morawski Teodor, deputowany m.
Kalisza, póniej Minister spraw za-

granicznych 76, 80. 81, 82, 85, 86,

87, 109, 115, 135, 145, 155, 156-157,
159, 160, 189, 207, 224, 226, 231-
232, 233, 243, 247, 261, 262, 263,

274, 280-281, 285, 288-289. 293,

298, 309, 324, 337, 348, 351, 367,

375, 377-378, 379, 380, 382, 390,

392, 396-399. 100, 401, 402, 406

408, 409, 425, 427, 430, 431, 433,

435, 448-449, 460, 461. 463, 477,

478, 489, 491, 494, 496, 498-500,
501, 502, 510, 511. 512, 539, 541,

545, 578, 579-585, 586, 588, 590,

591, 592, 593, 594, 595—596, 596-
597, 599, 600, 601-602, 608, 609,

610-612, 612-613, 614-616. 617.

619, 620, 621, 622, 624, 626, 627-
628, 632, 641, 645, 646, 654. 655-
661, 680, 682-683, 685, 686-687,
696-697.

Morawski Teofil, pose pow. ka-
liskiego, czonek Rzdu Narodowego
435, 439, 463, 466,' 479, 496, 545,

577, 609, 632, 654, 671-672, 673. 682.

Morozewicz Kalikst, pose pow.
lubelskiego, zastpca Dyrektora Jlne-

go poczt 1, 2—3, 9, 29, 63, 64, 65,

68, 71, 75. 76, 80, 81, 82, 85, 86,

87, 110-114, 115, 155, 189, 207,

213. 218, 222, 224, 226, 247, 274,

282—283, 287, 288, 293, 298, 325,

330, 382, 402, 409-411, 416-417,
426, 427, 430, 431, 433, 454. 463.

478, 496, 505, 512, 545, 577, 609,

632, 646. 650, 654, 669, 670.

Morzkowski Augustyn, dep. okr.

rawskiego 2, 29, 30. 68, 75, 80, 81,

87, 115, 155, 189, 224, 226, 248, 275,

293, 298, 309, 325, 330, 382, 402,

426, 428, 431, 434, 463, 478, 497,

545. 577, 647, 654, 681, 682.

Morzkowski Ignacy, pose pow.
radomskiego 8, 81. 155, 189, 207,

224, 226, 247, 275^ 293, 297, 325.

330, 382, 401, 425, 427, 431, 434.

463, 478. 496, 545, 577, 609, 632,

646, 682.

Mossondowicz Hipolit, obywatel
Woj Wileskiego £40.

Mostowski Tadeusz, s. wojewoda,
b. minister 18. 152.

Moz ais ki Jan, dep. okr. kieleckie-

go 5.

M o / e y k o J o a c h i m, obywatel Woj.
Wileskiego 440.

M r o z i s k i, zastpca Radcy Stanu
i dyrektora jeneralnego w Komisyi
wojny 267.

N a k w a s k i Franciszek, s. kaszt e-

lan od sierpnia r. 1831 s. wojewoda
227, 228. 230, 275, 294, 298, 311,

314, 324, 326, 327, 328, 329, 331,

383, 434, 464, 479, 497, 511. 527.

538, 539, 540, 543, 544, 555, 571.
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129,

136,

159 —
189, 190-

216, 217,

235, 236,

259-260,
287—288,
331. 355,

130, 131.

141—142,
160, 161,

Nakwaski Henryk, pose pow.
bracawskiego 2, 9, 18, 25, 26, 29,

32, 63, 66-67. 68, 74, 75, 77, 80, 81,

82, 84, 85, 87, 98-99, 115, 116-
118, 119—120, 121—126, 127, 128,

132—133.
146, 147,

169, 175,

200, 206,

225. 226, 228, 234
244, 248, 257, 258,

267,

296,

402.

428.

497,

524.

600,

419,

460,

508,

578.
643,' 647.

N am 1 i c k i

424.

463,

512,

592,

-191,

222,

237,

262.

293,

382,

426,

478,

523,

599,

134,

149,

179,

208,

135,

156,

182,

214,

270, 274, 275,

298, 309, 325,

412-413, 414,

432, 433, 459-
502-503, 506,

525, 526,

603, 609,

545,

625,

obywatel Woj.Józef,
Wileskiego 440.

N am 1 i c k i Mateusz, obywatel Woj

.

Wileskiego 441.

Napoleon I. 42, 44, 45, 48, 50, 236,

329, 357, 363, 56*, 622.

Narucki Zygmunt, obywatel Woj

.

Wileskiego 440.

N e i h a r d t, j en e rai rosyj s k i 583.

Neimanowsk i, pukownik artyleryi

344.

N i e 1 u b o w i c z Tomasz, obyw a tel

Woj. Grodzieskiego 386.

Niemcewicz Ursyn Julian, s. ka-

sztelan 99, 101, 237, 239. 241, 242,

243, 244, 245, 246.

Niemcewicz Ursyn Karol, pose
pow. brzeskiego 382, 384, 385, 387,

390, 402, 426, 428. 432, 433. 464,

479, 497, 546, 578, 609, 647.

Niemianowicz Ludwik, obywatel
Woj. Wileskiego 441.

Niemojowski Bonawentura,
pose pow. wartskiego, Wiceprezes,

póniej Prezes Rzdu 1, 8, 11, 19, 22,

26, 27, 29, 30, 31 - 32. 33, 34, 35. 36. 37—
39, 40, 41, 43—44, 45. 46, 47, 48, 49, 50,

51, 53, 54, 56, 57, 58, 62-63, 66, 67,

69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81,

82, 85, 86
t
115, 155. 189. 191—192,

207, 208, 209, 212, 213, 214, 224, 226,

247, 249, 251, 252-253, 263, 264,

277269,

280,

289,

300,

336.

421,

452,

271,
281-

290,

319,

382,

423,

461,

971274,

-282,

291,

330,

401,

427, 430, 431, 433, 451-
464, 465, 477, 517. 545

285, 286,

292, 293,
231—332.'

411-412,

278,

287,

294,

333,

414.

279,

288,

297,

335,

415,

552—55?, 560, 561—562, 563, 566,

570, 574—575, 580, 582, 585, 588,

595, 599, 601, 602, 603, 605, 610,

613, 621, 622, 626. 629. 630, 634,
637, 638, 640, 641, 642, 644, 659,

664, 665, 672, 675, 676, 679, 681,

682, 683, 684, 685. 686, 687, 688,
693, 695. 696, 697, 698, 699, 700,
705, 706, 707, 708, 709.

Niemojowski Wincenty, czonek
Rzdu Narodowego 18, 311, 314,

315, 323, 337, 338, 348, 351, 377, 380-
381, 435, 461.

Niesioowski hr. Ksawery, pose
pow. kazimierskiego, od sierpnia I

18 ii r. s. kasztelan 1, 3, 29, 68, 75,

76, 80. 82, 85, 87, 115, 155, 189,

207, 209, 210, 211, 224, 226, 247,

249, 274. 293. 295, 297. 298, 326,

331, :;83, 434,' 461, 464. 466, 479,

497, 570, 573, 578, 598, 610.

Niewgowski, pukownik 344.

Niezabytowski Stefan, obywatel
Woj. Grodzieskiego 385.

Nowicki Feliks, obywatel Woj

.

Grodzieskiego 386.

Nowosilcow 119, 132.

O b a k i ew i c z Micha, obywatel Woj.
Wileskiego 440.

Ob niski Franciszek, dep. okrgu
siedleckiego 2, 29, 68,75, 77, 80,81,
82, 87, 155, 207, 224, 225, 228, 248,

275, 292, 293, 297, 298, 325, 329,

33 i, H36, 382. 402, 426, 428, 432,

433. 461, 463.

'

O b r o c k i Stanisaw, obywatel Woj.

Wileskiego 441.

Odolski, pukownik 347.

Okecki Jakób, pos. pow. rawskiego
l/29, 68, 75, 76, 80, 87, 115, 155,

207, 224, 226, 248, 275, 293, 298,

325, 330, 383, 402, 426, 428, 431,

433, 463. 478. 497, 545.

O k i c z y c Lu dw i k, obywatel Woj.
Grodzieskiego 386.

Okoów Adam, obywatel Woj. Mi-

obywatel Woj.

obywatel Woj.

skiego 444.

O koo w Alojzy,
Miskiego 444.

koo w Julian,
Grodzieskiego 385.

1 i z a r h r. Narcyz, pose Woj . Wo-
yskiego, póniej s. kasztelan 2, 21

29, 68. 75, 77. 79, 80, 81, 85, 87, 115

155, 189, 208, 225, 226, 275, 293

294, 297. 298, 309, 316, 326, 331

383. 434, 435, 450, 461, 464, 466
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479 (?) 578, 610, 630, 631, 632. 633-
635, 638, 642, 645. 647, 652, 682.

Olizarowicz Hilary, obywatel
Woj. Grodzieskiego 386.

Ossowski Stanisaw, obywatel
Woj. Wileskiego 440.

Ostrowski h r. Antoni, s. woje-
woda, chwilami Prezyd. w Senacie,

dowódca gwardyi Narodowej 206,

209, 210, 227, 233 234, 235, 238,

275, 293, 298, 324, 335, 337, 348,

351, 368—370, 377, 383, 390, 391—
396, 414, 434, 449-450, 461, 479,

497, 509, 512, 520, 529, 553, 575,

578, 582, 610, 617, 619, 622, 624,

626, 647, 655, 677-678, 681, 682,

687, 688, 694, 708
Ostrowski hr. Wadysaw, po-
se pow. piotrkowskiego, Marszaek
Izby poselskiej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

i >, 11, 13, 15, 16, 18, 19-20, 22, 23,

24, 25, 26, 27-28, 29-31, 32, 33,

34, 36—37, 39, 41—43, 44, 48, 49, 50,

51, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 65, 67,

68—69, 72, 73—74, 75-76, 77, 78,

79.80—81, 82-84, 85. 86, 87, 88,

91, 93, 99-100, 101, 103, 104, 105,

106. 108, 109, 110, Ul, 112, 114,

115, 118, 121, 122, 128—129, 130,

131, 132, 133-134, J35, 136, 137,

139-140, HI, 149, 151—152, 152, 154,

155, 156. 159, 160-161, 168, 169,

171, 185, 187-18-S, 189, 190, 191,

192, 196, 20!, 202-203, 204, 205,

206, 207, 208, 209, 210-211, 212,

213, 214—215, 216-217, 218, 219,

220, 221-222, 223, 224, 225, 226,

227—228, 230. 237, 239, 243, 244,

246
253
263
274
292
308
317
325
336
389
404
427
443
461
474
491
503
519
528

247, 248-249, 250, 251, 252,

254, 257, 258, 259, 260, 261.

264-265, 266, 268, 269, 272—
275-276, 285, 286—287, 289,

293, 294, 296, 297, 299, 300,
309—310, 312, 313—315, 316,

318-319, 320-321, 322-324,
327, 328, 330, 331, 333, 335—
337, 382, 383, 384, 385,

-390, 391, 399, 400, 401, 402,

415, 422-423, 424, 425. 426—
428, 431, 432, 433, 434-
446, 454, 455, 458, 459, 460,

462, 463, 464-465, 466, 473-
475, 477, 478, 479. 48o, 490-
493, 494, 495, 496, 498, 500,

505, 506—507, 511, 512, 513,

520. 523 524, 524-525, 527,

529, 544, 545, 546, 547,

550, 551, 553—554, 555, 557, 558,

Dyaryusz T. VI

559, 563-564, 565, 566, 567-568,
568-569, 570, 571, 572-573, 574,

575-576, 577, 578-579, 582. 584,

586, 587, 589, 590, 591, 592. 593—
594, 594-595, 597, 599, 603, 604,

608, 609, 610, 611, 613, 619, 621, 622,

623, 626, 62S, 631, 632, 633, 636—
637, 638, 640, 641, 643, 644, 646,

647, 652, 653, 654, 661, 671, 672,
674-675, 676-677, 678, 679, 680,

681, 682, 684, 686, 688, 689, 692,
693 694, 695, 696, 697-698, 699,

700, 701, 702, 704 705, 707—709.
Ostrowski Wojciech, s. kaszte-

lan 227, 275, 294, 298, 326, 331,

383, 434, 464, 479, 497, 578, 610, 632.

Pac h r. Ludwik, s. wojewoda, je-

nera dowódca korpusu 341, 376, 555.
Pahlen, jenera rosyjski 357.

Falmerston, lord 542.

Paszkiewicz, naczelny wódz wojsk
rosyjskich 25, 139, 140, 141, 301,

302. 304, 305, 338, 340, 3*2, 345, 352,

353, 354, 355, 356, 357. 358, 360, 361,

362, 483, 546, 547, 548, 549, 550,

559, 565, 567, 569, 573, 575, 576,

580, 582. 583, 584, 585, 591, 639,

655, 683, 689.

Paszkowicz, pukownik 344.

Peliski Leonard, obywatel Woj.
Wileskiego 441.

Pieczyski Piotr, obywatel Woj.
Grodzieskiego 386.

Pietkiewicz Ludwik, pose pow.
wikomierskiego 440, 443, 444, 446,

464, 479, 497, 546, 578, 609, 632,

647, 655.

P i e t k i ew i c z W a 1 e r y a n, pose pow.
suckiego 443, 444, 445, 446— 448,

464, 479, 497, 546, 578, 610, 627, 632,

647, 654.

Pietraszewski Baltazar, obywa-
tel Woj. Wileskiego 440.

Pilecki Konstanty, asesor sejmi-

ku Województwa Grodzieskiego
384, 385.

Pilecki 1 • a u 1 i n, obywatel Woj . Gro-
dzieskiego 386.

Pili ar, jenera rosyjski 583.

Pinard" A. 462, 681.

Piotrowicz Ludwik, obywatel
Wr

oj. Grodzieskiego 386.

P i o tr o w s k i ,1 a k ó b, dep. cyrk. III.

m. Warszawy 2. 5, 29. 68, 75, 80,

87, 115, 155. 189, 207, 2-4. 226, 248,

275, 293, 398, 330, 382. 402, 478,

497, 545.

46
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Piotrowski Korwin Jan, obywa-
tel Woj. Wileskiego 440.

Piotrowski Micha, dep. cyrk. VI.

m. Warszawy 1, 29, 68, 75, 77, 80,

115, 155, 189, 207, 224, 226, 248,

275, 293, 298, 326, 330, 382, 402,

426, 428, 431, 433, 463, 478, 497, 545.

Pisanka Kod Tadeusz, obywatel
Woj. Grodzieskiego 386.

Plater Cezary, pose pow wile-
skiego 441, 443, 444, 446. 464, 479,

497, 505, 506, 507, 508, 509, 512,

545, 559, 578, 609, 627, 632, 646, 647,

654, 682, 70 s 705.

Plater Ja n, asesor sejmiku Woj. Wi-
leskiego 440, 441, 442, 443.

Plater Wadysaw, pose pow. wi-
lejskiego 444. 445, 446, 464, 479,

-502, 539—540,
597—598, 599,

632, 646, 647,

546.

610,

654,

559,

617,

671,

497, 501
578, 5v>4,

621, 627,

682, 699.

Plater Wadysaw, obywatel Woj.
Wileskiego 441.

PI i eh ta Andrzej, Radca Stanu, Se-

kretarz jeneralny Rzdu 384, 386,

489, 497.'

P lich ta Antoni, pose pow. brze-

ziskiego 1, 26, 67, 74. 75, 80, 81,

87. 115, 155, 190, 207, 224, 226, 248,

249, 275, 293, 298, 309, 326, 383, 402,

425, 427, 431, 433, 463. 478, 545, 577,

609, 632, 647, 654, 6*2, 694.

Plyskowski Bernard, obywatel
Woj. Wileskiego 441

Plonkowski Hipolit, obywatel
Woj. Miskiego 444.

Pod be resk i Fortunat, obywatel
Woj. Wileskiego 440.

Podczaski, major 345.

Podczaski, pukownik 6 puku
344.

Podczaski Wadysaw, pukownik
342.

P o h o s k i Józef, obywatel Woj . Wi-
leskiego 440.

Polelyo hr. Alojzy, pose pow.
chemskiego 1, 29, 68. 75, 76, 80, 82,

85, 87, 115, 155, 189, 207. 224, 226,

247, 274, 293, 298, 325, 382, 402, 426,

427, 431, 433, 478, 49^, 545.

Polkowski Nikodem, obywatel
Woj Wileskiego 440.

Poloski Karol, obywatel Woj.
Miskiego 444.

P o u b i s k i Franciszek, obywatel
Woj. Grodzieskiego 385.

Poniatowski k s. Józef, Minister
wojny, Wódz naczelny wojska Ksi-
stwa warszawskiego 349, 560.

Pos turzys ki Jan, dep. okr. ra-

domskiego 28, 67, 75, 80, 81, 82, 86,

87, 114, 155. 172—173, 175, 176, 177—
178, 180, 182, 183, 184, 185, 187, 200,

207, 224, 226, 274, 276-278, 290—
291, 292, 297, 325, 330, 382, 401, I

420-121, 425. 427, 431, 433, 452,

463, 469, 478, 484, 490, 496.

Potocki hr. Herman, pose pow.
machnowieckiogo 29, 68, 75, 77.

Potocki hr. Józef, pose pow. biel-

skiego 438, 439. 446.

Potocki h r. Micha, s. kasztelan
227, 275, 294, 297. 298, 326, 329, 331,

383. 434, 461-, 471, 474, 479, 497, 578,

598, 610, 621, 632, 647, 655.

Potrykowski Alfons, obywatel
Woj. Wileskiego 440,

Prd t k s. 555.

Pramowski Ada m, biskup pocki,
senator 227. 275, 293, 298, 326, 331,

434, 464, 479, 497.

Prdzyski Ignacy, jenera iny-
nieryi, póniej Kwatermistrz jene-

ralny 304, 338, 342, 343, 344, 345—
346, 347, 348. 349, 350, 351, 356—
358, 369, 375, 376, 394, 397, 517, 546,

547, 548—550, 550—551, 553, 554,

555, 55S 561. 563. 572, 573, 575,

579. 580, 581, 582, 583, 584, 587,
588,' 589, 593. 638, 657, 658.

Prokopowicz Franciszek, oby-
watel Woj. Grodzieskiego 386.

Prozor Maurycy, obywatel Woj

.

Wileskiego 443
Pruszyski. adjutant Naczelnego
Wodza Skrzyneckiego 347.

Przecawski Romuald, obywatel
Woj. Grodzieskiego 386.

Przeci szewski Antoni, pose pow.
rosieskiego 440, 443, 444, 446, 464,

479, 497,
'

546, 551—552. 557, 578,

609, 632, 647, 655, 682, 701.

Psarski. redaktor »Merkurego« 253.

Pstrokoski Rafa, pose pow.
Szadkowskiego 22.

Pusz et, pukownik 3i5.

Puszty n i ka Jan, dep. m. Radomia
80, 82, 85, 87, 114, 155, 189, 207,

224, 226, 247. 274, 292. 297. 325,

330, 383, 401, 425, 427. 431, 433, 463,

478, 596, 515.

Raczkowski Antoni, obywatel

Woj. Wileskiego 440.
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366,

591,

602,

623,

630,

640,

139,

341,

375,

593.

612,

624,

63),

641,

Dv-

R a (1 o s k i Marcin, pose pow.
pyzdrskiego 22,79, 82, 87, 115, 155,

189, 207, 224, 226, 247, 274, 293, 297,

325, 330, 382, 401, 425, 427. 431, 434,

463, 479, 496, 545, 577, 632, 646,

654, 682.

Radziszewski Stanisaw, p u-
kownik, marszaek sejmiku Woj.
Miskiego 444, 445.

Radziwi k s. Micha, s. wojewo-
da, chwilami Prezydujey w Senacie,
b. Wódz Naczelny 37, 69, 383, 401,

434, 435, 445, 4*6, 461, 462, 464,

466, 477, 479, 497, 499, 507, 546,

550, 559, 566, 568, 576, 577, 584, 694.

Rajecki Hipolit, obywatel Woj.
Grodzieskiego 386.

Ram o ri no, jenera dywizyi 55,

140, 141, 142, 146, '338, 340,

349, 35'), 351, 360, 365,

549, 560, 574, 583, 584,

594, 595, 596, 598, 601,

613, 616, 619, 620, 621,

625, 626, 627, 628, 629,

633, 634, 635, 638, 639,

642, 643. 657, 660.

Rautenstrauch, Rad ca Stanu,
rektor jenerainy w Komisy i wojny
267.

Re ni biel is ki, Komisarz obwodu
gostyskiego 483.

Rem bieli ski Wiktor, s. kaszte-
lan, Minister sprawiedliwoci 120—
121, 122. 127-128, 129, 130, 133,

134, 135, 136. 137, 149, 152-153,
252, 253, 254, 255—256, 257, 258,

259, 260—261, 262, 263, 264, 265,

270-271, 273, 275, 294, 326, 383, 578.

Rembowski Antoni, dep. cyrk. 1 1

.

m. Kalisza 80, 82, 86, 87, 107—108,
115, 148, 155, 189, 207, 224, 226,

247, 274, 293, 294, 295, 298, 325,

326, 327, 330, 382, 402, 425, 427,

431, 434, 463, 479, 492, 496, 545,

577, 598, 632, 646, 650, 682.

Rep han, fabrykant sukna w Kaliszu
270.

R e w i e s k i J 6 z e f, oby watel Woj

.

Grodzieskiego 386.

R e w i e s k i Kazimierz, ob. Woj

.

Grodzieskiego 38
He wie ski Kazimierz, ob. Woj.
Wileskiego 411.

R e w i e s k i K s a w e r y, ob. Woj

.

Grodzieskiego 385.

Reytan Tadeusz 18.

Rodziewicz Edward, oby w. Woj.
Miskiego 444.

Rodziewicz Kazimierz, obywatel
Woj. Wileskiego 441.

Rogowski Aleksander, obywatel
Woj. Biaostockiego 437.

Romanowowie 458, 460, 555.

Rondomoski Jerzy, obywatel
Woj. Wileskiego 440.

Rosen, jenera rosyjski 352, 657.

Rostworowski Jan Nepomucen,
pose pow. czerskiego 1, 29, 68, 75,

76, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 115,

155, 189, 207, 212, 224, 226, 275.

293, 383, 402, 414, 426, 428, 431.

433, 478, 497, 545.

Roszki ewicz, pukownik 345.

Roye r-Collard, czonek francuskiej
Izby deputowanych 289.

Roniecki, jenera, szef andarme-
ryi za czasów Królestwa 116, 1<9,

120, 124, 130.

Róycki, jenera 231. 233. 237, 593.

601, 616, '625. 627, 629. 633, 634,

636, 639, 660.

Róycki Karol, pukownik 237.

Russyan, pukownik 344.

Ruttie Jdrzej, jenera, zastpca
jenera gubernatora m. Warszawy
148, 191. 206, 208,209,210, 211,212.
215, 223, 251, 252, 253, 255, 256, 258,

259, 260, 261, 262, 263, 264, 271,

272, 273.

Riidiger, jenera rosyjski 47, 48, 301,

302, 304, 305, 338, 339, 340, 342,

345. 352, 353, 35 4, 355, 357, 358,

359, 360, 361, 362, 363, 364, 365,

513.

Rybiski Maciej, jenera, póniej
Wódz Naczelny 45, 55, 343. 3 0i

347, 375, 376/485, 597, 599, 611,

616, 617, 618, 619, 621, 622, 624,

626, 627, 628, 629, 680, 634, ii 5,

636, 64-1, 643, (lit;, 659. 662, 6(54,

665, 672, 672, 675, 676, 677. 678.

681, 683, 684, 687. 696, 699, 700.

Rzepecki, pukownik 344.

Sabbatyn Ksawery, pose pow.
olgopolskiego 2. 29, 68, 75, 77, 80.

81. 82, 83. 85. 86, 87. 115, 156, 189,

208. 225. 226, 2 18. 275, 298. 325.

331, 382, 402, 433. 463, 478. 497,

545.

S a w i c k i F e rd y n a n d , obywatel
Woj. Wileskiego 440.

Scy pi o n o w ;i 050.

Sebastian i. minister francuski 540.

Selens Józef, obywatel Woj. Wile-
skiego 440.
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Sidorowicz Kandyd, obywatel
Woj. Grodzieskiego 386.

Sieklucki Stanisaw, obywatel
Woj. Grodzieskiego 386.

Sierakowska 122.

Sierakowski, pukownik 122.

Sierakowski nr. Kajetan, s. ka-

sztelan, od sierpnia 1831 r. wojewoda
2*7, 275, 294, 298, 326, 328, 329,

331, 383, 434, 479, 497.

Sierakowski Wacaw 46!.

Sierawski, jenera dowódca kor-

pusu 55, 341, 34:, 375, 376, 377.

Sieyes, czonek Zgromadzenia Naro-
dowego francuskiego w 1789 r. 142.

Skaryski Ambroy, jenera 47,

343.

Skaryski Kazimierz, jenera
338, 341, 342, 349, 351, 355, 366, 375,

376, 377.

Skrzydlewski Tadeusz, obywa-
tel Woj. Wileskiego 440.

Skrzynecki Jan, jenera Wódz Na-
czelny 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,

65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78,

83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 102, 105,

110, 111, 112, li 3, 114, 140, 144, 148,

15-2, 167, 191, 209, 211,

253, 254, 256, 258, 268,

273,

306,

313,

323,

342,

365,

372,

392,

412,

498,

505,

529,

536,

543,

Subic ki Eugeni, pose pow. brze-

150,

212,

269,

303,

310,

320,

339,

346,

369,

380,

398,

423,

502,

515,

533,

540,

, 656.

lski Teodor, pose pow. kiele-

ckiego 1, 3, 15, 20, 24—25, 26, 28,

32-33, 57. 65, 67, 69, 73, 74, 76, 80,

81, 82, 86. 87, 114, 189, 195, 197,

199-200, 204, 207, 209-210, 211,

213, 214, 215, 223, 224, 225,

247, 249, 274, 292, 297 312-313,
324, 337, 348, 351, 370, 380, 481,

401, 461, 463, 466, 478, 496, 509-
510, 511, 520, 577, 591, 600—601,
602, 618-619, 627. 629, 646, 651,

632, 654. 682, 687, 689, 697, 705, 708.

151
220
271
304
3)1

321
340
347
370
381

409
425
5w3
516
534
541

272,

305,

312,

322,

341,

348,

371,

391,

411,

427,

504,

517,

535,

542,

300,

307,

314,

324,

343,

366,

373,

393,

413,

499,

;>08,

530,

537,

544.

301,

308,

318,

337,

3(4,

367,

374,

395,

419,

500,

511,

531,

538,

619,

302,

309,

319,

338,

345,

368,

376,

397,

422,

501,

514,

532,

539,

628,

skiego 1, 29, 68, 75, 80,

115, 155, 189, 207, 224,

326, 330, 382.

434, 463, 479,

613, 624, 629,

275,

428,

577,

651,

298,

431,

609,

654.

i2, 85, 87,

226, 248,

402,

497,

632,

426,

545,

647,

obieski Jan 232.

obolewski, s. wojewoda 333, 334.
okoowski Franciszek, obywa-
tel Woj. Wileskiego 441.

okoowski J u lian, obywatel Woj.
Grodzieskiego 386.

okoowski Leopold, obywatel
WT

oj. Grodzieskiego 386.

otyk 533.

otyk, pukownik 343.

otyk Roman, pose pow. konie-
ckiego 2, 7, 17, 29, 34, 46-48, 61,

63, 67, 74, 76, 80, 87, 101—102, 114,

137, 139, 140, 141. 142, 144, 145-
146, 149, 155. 433, i 59, 461, 564,

577, 588-5S9, 597, 598, 602, 607,

609, 617. 646.

oroka Feliks, obywatel Woj . Gro-
dzieskiego 385.

tarzeski Adolf, obywatel Woj

.

Biaostockiego 437.

tarzeski hr. Józef, pose pow.
tykociskiego 2, 29, 68, 77, 80, 85,

87, 115, 189, 207, 225, 226, 248, 275,

293, 325, 331, 382, 428, 432. 433,

463, 478, 497, 577, 609, 632, 647.

tarzyski Antoni, obywatel Woj.
Wileskiego 440.

tarzyski Ignacy, pose pow.
zgierskiego 1, 68, 75, 76, 80, 87, 115,

155, 189, 207, 224, 248, 250. 252,

309,

426,

528,

259,

420,

478,

298,

424,

497,

326,

428,

545,

330,

431,

569,

383,

433,

572,

254,

402,

463,

574.

tasiewicz Grzegorz, obywatel
Woj. Wileskiego 440.

tecki Ludwik 294.

te fan Batory 240.

t radomski Apolinary, obywatel
Woj. Wileskiego 441.

trawis ki Adam, obywatel Woj.
Grodzieskiego 386.

trawiski Edward, obywatel
Woj. Wileskiego 440, 443.

t y p u k o w s k i Lucyan, obywatel
Woj. Grodzieskiego 386.

uchecki Flory a n, pose pow. w ie-

luskie^o 1, 29; 67. 75, 76, 79, 87,

115, 155, 189, 207, 226, 247, 275,

293, 297, 325, 382, 401, 425, 427,
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431, 433, 463, 4-96, 577, 632, 646,

654, 682.

Suchodolski Ant, o ni, pose pow.
soleckiego 3.

Sumiski, b. Radca Stanu, b. na-
czelnik wydziau poczt i policyi 123.

widerski Ksawery, obywatel
Woj. Grodzieskiego 386.

w i d 2 i s k i Koji stan ty, pose
pow. opoczyskiego 81. 82, 85, 86,

297, 310-311, 319, 325, 330, 333 -

334, 382, 400, 401, 408—409. 417,

418, 425, 427, 431,

459, 463, 472-473,
477, 478, 493-494,
509, 510-511. 541,

566-567,
593, 608,

653, 654,

685, 687,

04,

556,
586-

632,

671,

511.

565,

592
652
682,

433, 456, 457,

474, 475—476,
496, 504, 508-
545, 547, 554,

574,

609,

664-

690-

05, 708

577,

628,

666.

-691,

obywatel Woj.

obywatel

564,

-587,

646,

674.

698, 701—702, 703,

wicicki Cezar,
Wileskiego 440.

witorzecki Ludwik,
Woj. Wileskiego 441.

winiarski Szczepan, pose pow
;

stanisawowskiego 76, 82, 87, 104*

115, 130, 153, 154, 155, 176-177,
207, 224, 248, 250, 260, 265, 268,

275, 293, 298. 325, 330, 382, 402,

406-407, 408, 426, 428, 431, 433,

, 458, 463, 478. 483-484, 497.

wirski Józef, pose pow. hrubie-

szowskiego, póniej Minister spraw
wewntrznych i policyi 1, 8 — 9, 10,

14, 15,' 16, 17, 18, 29. 45-46, 50,

64-65, 68, 75, 76, 77-78, 80, 81,

82, 85, 87, 91-93, 103, 106, 107,

115-1)6, 189, 226, 232-233, 234.

235, 236, 238, 247, 249, 250, 274,

286, 298, 299, 30;)—301, 302, 303-
304, 308, 309, 316, 318. 324, 337,

367-368.
525, 527,

588, 609,

671, 672.

351,

524,
587-

670

377, 382, 39!>,

545, 562-563,
632, 646, 649,

681, 682, 684—

347,

523,

577,

654,

685, 687.

Szacfaier Franciszek, obywatel
Woj. Wileskiego 441.

Szaniawski Józef Kalasanty,
cenzor za czasów Królestwa Pol-

skiego 143, 145.

S z anie ok i Jan Olrych, dep. okr.

stopnickiego, póniej Min. sprawie-
dliwoci 1 3, 9-10. 21, 24, 28, 36,

62, 63, 64, 67, 74, 76, 79, 81, 82, 86,

87, 114. 133, 140—141, 142, 147-
148, 155, 189. 201, 202, 203, 207, 210,

545,

71-472,
547.

571, 575.

607, 609,

627, 628,

&o4,

577,

613,

632,

221, 224, 225, 238, 241, 245- 246,

247, 251, 258-259, 260, 261. 262,

263, 265, 266. 271. 272, 273. -74,

290, 291 292. 297, 319, 322, 325, 330,

381, 386-387, H88, 401. 404, 425,

427, 431, 4i3, 463, ^71-472, 473,

478, 496, 532, 544.

558, 561, 567, 569,
589-590. 593, 603,

620, 623-62 4, (526.

633, 616, 649. 651, 653, 654, 678, 682,

692, 693, 698.

SzelutaFran ciszek, obywatel Woj

.

Grodzieskiego 386.

S z em bek,-jenera 593, 636.

Szley, ajent policyi tajnej za czasów
Królestwa 119, 123.

Szmigielski, pukownik 344.

Szapowicz, dowódca rakietmków
345.

S z p i k o w s k i Kajetan, obywalel
Woj. Wileskiego 441.

Szuj scy, Kniaziowie moskiewscy 390.

S z u k i e w i c z G y p r y a n , oby vva t e

l

Woj. Grodzieskiego 385, 386.

Szuniewicz Napoleon, obywatel
Woj. Wileskiego 440.

Szydowski, jenera 342.

S z y 1 a s k i W a w r z y nie, obyw; \ t cl

Woj. Wileskiego 441.

S z y 1 1 i n g Ja n, obywatel Woj. Wile-
skiego 440.

S z v ni a n o w s k i, Radca Stanu 570,

571.

Szymanowski, zast. Dyrektora
Banku 648, 653.

Szymanowski, ajent policyi tajnej

za czasów Królestwa 119.

Szymanowski Aleksander, po-

se pow. warszawskiego 2, 29. 68,

75. 76, 80, 85, 115, 207, 224, 248,

275, 29.-5, 326 330. 382, 402, 426,

433, 463, 478, 197, 545.

Szy raczy ki e wie Jan, pose pow.
pileckiego 5.

Szymoski Sebastyan. deput.

m. Tiolrkowa 2, 3, 4, 5, 6.

Te
UU.
erajewicz Izy doi-, obywatel Woj.

Grodzieskiego 386.

To 11, jenera rosyjski 549. 584
Tostoj, jenera rosyjski 301, 5;



— 726

Tomaszewski Józef, pose pow.
lipowieckiego 578. 654.

Tomkiewicz Wincenty, oby wa-
fel Woj. Wileskiego 440.

T r z o i s k i Franciszek, pose pow.
orowskiego 1. 29, 68, 76, 76, 8U, 87,

115, 155, 1*9, 207, 224, 226, 248. 251,

275, 293, 298, 309, 325, 330, 336,

382, 402, 418-419, 426, 428, 431,

433, 461, 463, 466, 478, 497, 5<>5,

511, 545, 577, 605-606, 607, 632,

647. 654, 682.

Tur, Dyrektor kancelaryi Izby posel-

skiej 379, 380, 576, 577.

Tur no Karol, jenera 347, 375.

Turski Jan, pose pow. pockiego
1, 29, 30, 40—41, 68, 76, 80, 82, 83,

86, 87, 115, 118—119, 125, 127, 128,

155, 170-171, 189, 207, 224, 226,

247, 274, 293, 298, 325, 330, 382,

402, 426. 433, 463, 478.

Tymiski Wincenty, obywatel
Woj. Wileskiego 440.

Tymowski Kantorbery, pose
pow. czstochowskiego 1, 2, 29, 33,

67, 75, 76, 79. 81, 82, 85, 86. 87, 102,

106, 108, 115, 126, 1H0, 136-137,
155, 168, 169. 174, 184, 189, 207,

224, 226, 227, 228, 23^, 239, 247,

265, 274, 293, 297, 309. 325, 382,

401, 425, 431, 433, 463, 477, •479,

485--487, 488, 489, 492, 493. 496,
50u, 523, 545, 570, 577, 587, 609,

632, 646, 682, 694.

Tvsz kiewicz Tadeusz. b. jenera,
s. k as/.telan 329, 331, 332 , 334, 335,

336.

Tyszkiewicz h r. Wincenty, po-
se pow. skwirskiego 29, 68, 77, 80,

156, 248, 275, 293, 298, 309, 324,

337, 339, 348. 351, 368, 377, 382,

434, 464-, 466, 478, 546, 578. 632, 682.

Ujazdowski Tomasz, obywatel
Woj. Wileskiego 443.

Umiski Jan Nepomucen, jene-
ra dywizyi, póniej Wódz Naczelny
338, 342, 349, 350, 351, 354-365,
365, 366, 375, 377, 687, 688, 689,
694-695, 697, 699, 701, 703, 706,
708, 709.

Urbaski, pukownik 347.

Walchnowski Andrzej, s. ka-
sztelan 227, 275. 294, 298, 326, 331,
383, 434, 464, 470-471, 472, 476,
479, 483, 494. 496, 497, 570, 571.

Walewski Ferdynand, pose pow.
miechowskiego 7.

Walewski Micha, pose pow. Skal-
mierskiego 7, 74.

Wasilewski Adam, obywatel Woj.
Wileskiego 440.

Waszkiewicz Wincenty, dep.
okr. kujawskiego 0.

Wsowicz, jenera 342 — 3 1 3.

Wgliski Wojciech, dep. okr.
hrubieszowskiego 81.

W g r z e c k i Stanisaw7

, b. prezy-
dent m. Warszawy, od sierpnia
1831 r.. s. kasztelan 294, 297, 298,
326, 331, 383, 434, 464, 479, 497, 525,

526, 572.

Weyssenhoff Lucyan, obywatel
Woj. Wileskiego 441.

Wyk Franciszek, s. kasztelan
227, 228—230, 231, 233, 235-236,
237-238, 275, ^94, 298, 320, 324,

337, 348, 351, 370—372, 377, 380,
434. 458, 461, 464, 479, 497.

Wyk Ignacy, pose pow. osi-
ekiego 2, 4, 15, 23-24, 29, 34—35,

. 51, 54. 55, 66, 67, 72, 75, 77, 79, 80,

81, 82, 85, 87, 101, 103—104, 105,

109, i 10, 115, 129-130, 131, 134,

146, 155, 159, 160, 174-175, 189
r

204, 207, 214, ^25, 226, 228, 245,

248, 249, 250, 275, 293, 295-296,
298, 303, 318, 325, 326, 327, 328,

330, 382, 390, 402, 406, 413, 419—
420, 424, 426, 433, 460, 461, 582.

Wielopolski margrabia Aleksan-
der. Radca Stanu, b. ajent dyplo-
matyczny w Londynie, póniej wy-
brany posem pow. grodzieskiego
98. 122, 126, 150. 151, 152, 156. 328,

385, 386, 387 389, 4U2, 414—415,
416, 426, 428, 432, 433. 453, 456—
457, 464-. 475, 477, 479, 484-485,
497, 502, 505, 507-508, 511, 542-
543, 546. 573-574, o78. 5"/ 9, 591—
592, 594, 6-0, 601, 609, 610, 612,

613, 615, 619-620, 620-621, 624,

625, 626, 627, 628, 629, 630. 631,

632, 642—643, 644-645, 647, 654,

673, 682, 685-686, 691-692, 701,

702-703.
Wierciski Romuald, obywatel

Woj. Wileskiego 441.

Wilczewski Aleksander, obywa-
tel Woj. Biaostockiego 437.

Wilczyski Kazimierz Dr. Med.,
sekretarz sejmiku Woj. Wileskiego
440, 441, 442, 443.
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W i 1 k o s z e w s k i Gnu i' r y, obywatel
Woj. Grodzieskiego 386.

Wiszniewski Józef, dep. okr. kal-

waryjskiego 2, 25—26, 29, .HO. 35,

54. 55, 56, 77, 80, 81. 87, 115.

152, 155, 190, 207, 218-219,
225, 226, 248-249, 275, 298.

304—305, 325, 331, 382, 428,

433, 454—455, 456, 458, 459,

151,

220,

298,

432,

460,

463, 466, 478, 554, 571, 577, 609, 632,

647, 654.

Witkowski, pukownik 342.

Witkowski J ó z e f, obywatel Woj

.

Wileskiego 441.

Witkowski Klemens, dep. okr.

mawskiego 1, 29, 68. 81. 155, 189,

293. 326, 330, 382, 402. 426, 428, 431,

433, 496.

W i t k o w s k i Konstanty, pose
pow. mawskiego 29, 53—54, 68,

75. 76, 80, 82, 87, 115, 136. 155, 207,

224, 226, 247, 249, 250, 274, 293,

295, 298, 320, 325, 328, 330, 382,

402, 426, 427, 431, 433, 463, 466,

4 78, 496, 545, 559-560.
Witt, jenera rosyjski, gubernator

m. Warszawy 605, 655.

Wodzicki hr. Stanisaw, chwi-
lami Prezydujacy w Senacie, s. wo-
jewoda 209, 227. 230, 275. 285. 292,

293, 383, 434, 464, 479, 497.

Wodziski h r. Maciej, s. woj e-

woda, chwilami Prezydujacy w Se-
nacie 227, 275, 293, 298', '317, 326,

331, 333, 334, 383, 434, 479, 497,

578, 610, 614. 621, 622, 628, 631.

632, 636, 638. 641, 643, 646, 647,
65 3. 655, 677. 681.

Wojnarowski, dowódca 21 puku
342.

Wolner Wadysaw, obywatel
Woj. Grodzieskiego 386.

Woowski Franciszek, dep. okr.

warszawskiego 1, 8, 12— 13, 14, 18

—

19, 29, 33—34. 56, 57, 58, 68, 72. 75,

77, 80, 82, 86, 87, 102, 103, 115,

142—143, 144, 145. 147, 148, 155,

182-184, 185, 186, 189, 190, 196,

197—198, 205, 207, 224, 226, 239,

246-247, 248. 275, 295. 297.

318, 321, 325, 330, 382, 399-
241.

298,
4d0.

425,

455,

473,

426,

402-404, 410, 414, 415, 423-
428. 431, 433, 436,

469-470, 471, 472,

481-483, 488—489,
494-495, 496, 497,

526, 531—532, 582-

427,

463,

478.

491-492, 493,

503, 508, 509,

456,

476.

533, 533-534, 536, 537, 538-539.

545, 55*—559, 576, 577, 590, 609,

632. 640. 641. 645. 647, 650, 654,

669-670, 676, 679-680.
Worcell hr. Stanisaw, pose
pow. rówieskiego 2, 29. 36, 41. 68,

71, 75, 77. 80, 8*, 85, 87, 100. 115,

128, 129, 155, 190, 208, 219, 220,

225, 226, 232, 235, 236, 237, 241,

242/ 245, 248, 275, 293, 298. 309,
320. 321, 325, 382, 402, 426. 428,
429, 432. 4*3, 455, 456, 458. 461,
463, 465, 477. 478. 497, 503, 512, 525—
5

l

26. 5: 0— 531, 586. 545, 551, 560. 573.

Woynicki Micha, obywaiel Woj.
Wileskiego 440.

Woyniowicz Flory an. obywatel
Woj. Grodzieskiego 385.

Wron i ec ki Antoni, jenera bry-
gady 840. 351— H52.

Wy brano ws ki, pukownik 348.

W y g a n o w s k i Ad a m . obywatel
Woj. Grodzieskiego 385.

Wyganowski Julian, obywat l

Woj. Grodzieskiego 386.

Wysocki Piotr, pukownik 343—
344, 584.

Wysocki Wincenty, obywatel Woj

.

Grodzieskiego 386.

Wyszyski br. Tomasz, pose
pow. zamojskiego 1. 29, 68, 75, 76,

80, 87. 115, 155, 189, 207, 224, 226,

247, 274, 2^3, 298, 325, 330, 382,

402, 426. 427.

Zacharo w i c z K aj etan, obywatel
Woj. Wilejskiego 441.

Zajczek k s. Józef, Namiestnik za
czasówr Królestwa Kongresowego
479, 482.

Zaleski Józef Bohdan, pose pow.
taraszczaskiego 2, 29, 68, 75, 77,

79, 80, 82. 85 87, 156, 190, 208, 225,

226, 275, 293. 326, 331, 382, 402,

426, 428, 432, 433. 546, 578. 609,

632, 647, 654. 682
Zaleski Mikoaj, sekretarz sejmiku
Woj. Grodzieskiego 384, 3.^5, 386.

Zalewski Franciszek, pose pow.
ukowskiego 2. 29, 68, 75. 80, 87,

155, 189, 225. 226. 248, 275, 293, 298,

325, 382, 402, 426, 545.

Za liwski, pukownik 343, 584, 627,

629, 634, 639.

Zauski, jenera 349, 350. 351, 375,

376. 407, 408, 416,

Zambrzycki Ludwik, pose pow.
brasawskiego 440, 443. 444, 446,

464, 479. 497, 546, 578, 682, 647.
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Zamoyski, pukownik 347, 376.

Zapastnik Adam, obywatel Woj.
Wileskiego 440, 442.

Zawadzki, obywatel Woj. Wileskie-
go 440.

Zawadzki Antoni, dep. okr. so-

chaczewskiego 2, 29, 68, 75, 77, 80,

87, 115, 155, 189. 207, 224, 226, 248,

275, 293, 298, 325. 330, 382, 426,

428, 43!, 433, 463, 478, 497, 545.

Zawadzki Walenty, jenera 340.

Zawadzki Wadysaw, pose pow.
bialskiego 2. 29. 68, 75, 77, 80, 87,

115, 155, 190, 207, 226. 248, 275,
293, 298, 325, 330, 382, 426, 428,

431, 433, 463.

Zawisza Leon. obywatel Woj . Wi-
leskiego 441.

Zelnio Kazimierz, obywatel Woj.
Wileskiego 441.

Zeltner, adjutant 686.

Zieliski, pukownik, póniej Wice-
prezes Rzdu Narodowego 597, 599,

601. 615, 616.

Z i e m a c k i Micha, obyw atel Woj

.

Wileskiego 440.

Ziemiecki Józef, dep. okr. wielu-
skiego 1, 67, 75, 80, 81. 85, 87, 115,

155, 190, 207, 226, 247, 262, 433,

463, 496, 545, 554, 556, 577, 646,

654, 682.

Zienkowicz Antoni, obyw. Woj

.

Miskiego 444.

Zienkowicz Józef, pose pow.
oszmiaiWvie2ro 410, 443, 444. 446,
464. 479, 497, 512, 546, 556, 578,

593, 594, 595, 596, 600, 622—623,
624. 628, 631, 647, 654, 682, 700-701.

Zwierkowski Walenty, dep. cyrk.
VII m. Warszawy 1, 3—4. 5, 6, 7,

9, 10, 14, 20, 21—22, 23, 24, 26, 29,

31, 36, 39—40, 67, 68, 72—73, 75,

76, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88—
90, 99, 155, 161-163, 177, 189, 192-
194, i 98, 204-205, 207, 208—209.
211-212. 217, 219, 220, 223- 224^
226, 227, 236-2^7, 247. 248, 249. 251,

252, 253. 254. 269. 275 283, 293, 297,
298, 301-303, 308- 30;*, 325, 330,
332, 333, 336, 337, 382, 401, ^02,
404—406, 417—418, 424, 426, 428,
431, 43H, 444, 453. 456, 559, 460, 461,
462. 463, 466—467, 478, 479, 485,
497, 501, 504, 533, 534, 537, 538, 545,
546, 547, 552, 568, 569, 570, 571, 577,
602, 6 9, 614, 622, 628, 631, 632,
6:<5-636, 638, 642, 643, 647-648,
649, 650, 652, 682, 699.

Zygmunt August 390.

Zarczyski Amancyusz, pose
pow. Winnickiego 77, 80, 82, 87, 105,

115, 147, 189, 2i8, 225. 226, 325,
331, 382, 426, 463, 478, 497, 545, 578,

, 609, 630, 632, 647, 654, 682.

eleski Ignacy, dep. okr. sando-
mierskiego 1, 28, 67, 75. 76, 79, 87,

155, 189. 207, 224, 226, 247, 274, 292,

297, 325, 330, 382, 4"1. 425, 427. 131.

,
433, 461, 463, 478, 496, 545.

eliski, pukownik 342.

ókiewski Stanisaw, hetman
,
231.

ukowski, odpowiedzialny redaktor
„Nowej Polski" 137, 148.

ukowski Adam, obywatel Woj.
Wileskiego 441.

Zwa Walenty, dep. okrgu go-
styskiego 1, 29, 68. 75. 77,* 80, 87,

115, 189, 207. 226, 248, 275, 2^8,

325, 330, 3^2, 402, 426, 428, 431,

433, 463, 478, 497. 545, 569. 57*).



indeks rzeczowy.

Administrac y j ne prawa, ob.

Prawa.
Adres Sejmu do Wgrów 99, 100.

101, 102, 103, 104,
*

161, 206, 22o|

239—246, 251, 506; do obcych repre-
zentacji narodowych 157—161, ob.

Projekt Jeowiekiego; Rzdu Naro-
dowego do Wgrów 239, 240 — 245;
Litwinów do Sejmu 446. Porównaj
take Odezwa.

Ajenci dyplomatyczni 655—661; po-
licyi tajnej, ob. Szpiegostwo;
rosyjscy 116.

Akt przystpienia prowincyi za-
branych do powstania 384, 436—
437, 439-441. 444.

Akt wyboru kasztelanów 294—297;
wojewodów326—329, 331-336; Teo-
dora Morawskiego 76; z Woj. Gro-
dzieskiego 383-390, ob. Wybór;
z Woj. Biaostockiego, Wileskiego
i Miskiego 436—446 ob. Wybór;
Prezesa Rzdu (Krukowieckiego)
460—462, (Bonawentury Niemojow-
skiego) 581—582, 695—697; Zastpcy

477, p. 479—

581,o/.

Naczelnego

Allewiacye 464, 466
498.

Am n es ty a 549—550, 551,
582.

A mor tyacy a obligacyi miejskich
ob. Rek wizy cy a woów.

Anglia 96, 97, 157, 280, 291, 494, J42.

Arb i t rowie 143, 299, 595, 613, 633.

Archiwum Senatu 235, 236, 288, 239.

A rcole 357.

Aresztowanie Krepowieckiego
252-265, 270—273.

A r k a d y a 365.

Armaty 89.

Asystencya wojskowa 270.

Atrybucye Sejmu 276-294, 349,

350, p. 402-432. 449. 450, 456, 457,

458, p. 568-576, 580, 644, 645; Se-
natu p. 276-294; Izby poselskiej

p. 276—294; Prezesa Rzdu Narodo-
wego p. 449-460, 569, p. 570 576,

580, 686-687, 695, 696, 697, 708-
709; Rzdu Narodowego 336, 349,

350. 351," 378, p. 402—432; Naczel-
nego Wodza 268—269, 272, 273. 309,

Wodza 348, 349, 373;
i

310, 319, 320, 321, 323, 346,

Naczelnego Wodza (Umiskiego)
693—694; Komisyi Sejmowych 80 —
83, 85—86; czonków Komitetu obro-
ny m. Warszawy 248-251, 464-
466; czonków Delegacyi bolimow-
skiej 314, 324; rezygnacyi Rzdu
Narodowego 434-436, p. 41-8— 4G2;

dymisyi Krukowieckiego 568, 570,

571, 572, 581, 582, 59!; kapitulacyi

Warszawy p. 644— 64<»

Akta dyplomatyczne 97, 100; Dele-

gacyi bolimowskiej 337-381, p.

390-401, p. 402—432, 500, 501, 502,

503, 508, 510, 511, p. 513-520, p.

527—544; policyi tajnej p. 117-137,
rewolucyjne 332, 384. 458-460, ob.

Przystpienie; Senatu 235, 236,

238.
'

348, 349, 350, 369, 370, 374, 377—
379, 397, 399-432, 498, 503, 518,

544, 675—677, 686-687, 689, 695,

696, 697; Zastpcy Naczelnego Wo-
dza 319, 320/321; ministrów 410;
Rady Stanu 464, 466—477, 479-
498; Sdów administracyjnych, ob.

Sdownictwo administracyjne

;

Sdu nadzwyczajnego 336; Delegacyi
bolimowskiej, ob. De lega cy.-i.

Augustowskie W o j e w ó d z t w o

79, 177.

Aust r y a 96, 1 58. 690, ob. Adres do
Wgrów.

Austryacka procedura 468.

Bank polski 164, 168,599, 618,647—
653. 680.
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B a u t z e n 356.

»Beobach te r« 101.

Berlin 302, 306.

Bialski okrg 5.

Biaostocki powiat 437, 438, 4^9;

województwo 383, 436 — 446.

Biaowieska puszcza 229, 233.

Bielski powiat 437. 438, 439.

Bilety bankowe 680.

Biskup wileski 447.

Bitwa pod Dembein 373, 398; pod
Dobrem 398; pod Grochowem 37,

47, 236—237. 373, 398. 563, 565, 658;

pod Ostroka 44, 47, 98, 342, 373,

398,412, 422,615; pod Wawrem 373;

pod Liitzen, Bauzen 356; pod Ar-
cole, Dreznem, Essling, Friedland,
Jena, Wagram 357.

B o 1 im ó w 308, 365, 366, 656.

Bolimowska Delegacva 299—
324, 337-381, 390-432/464, 477,

498-513, p. 513-520, p. 527—544.
Boryssowski powiat 444—446.

Brasawski powiat p. 439-446.
Brzeski powiat p. 383-390.
Brze 591, 657.

Bug 42, 231, 579. 602, 657.

Bunt w Kaliszu 269, 270.

Bydo 520 - 527, ob. ywno,
Ta k s y.

Bzura 316. 347, 352 - 359, 362 - 366.

Cenzura 101, ob. W o Ino druku.
Cesarz austryacki 100, 102, 161,239,

240, 241; rosyjski 549, 551, 554, 555,

562, 579. 585, 590.

Cholera 8, 12, 17, 258.

Choroby 249.

C y r k u 1 a r z do ajentów dyploma-
tycznych 95, 98, 159, 16(); w sprawie
wypadków sierpniowych 506, 541,
i wrzeniowych 655—661

C y w i 1 n e prawa, ob. Praw a.

Czerwona Niwa 365.

Czer won ka 365.

Czstochowa 116, 270, 704.

Czonkowie Rady Stanu 265,

266, ob . R a d a, R a d e y Stanu.
Czynszownicy 198, 202.

Czyste 554.

Craiszew 357.

Dekret o Banku polskim 650, ob.

Bank.
Delegacya administracyjna 482; sej-

mowa za Dyktatury 705, 706; w za-
stpstwie Rade Stanu 464, 466-477,

479—498; do Rady wojennej z 27. VIL
1831 r. p. 27—74, 78-79, 83, 84,
88 90, 106, 107, 412, 422, 504. ob.

Rada Wojenna; do Rady Wo-
jennej m. Warszawy 191— 192.208—
225, 248 — 251; do Rzdu w sprawie
Krepowieckiego 261, 262; bolimow-
ska 299—324, 337-381, 390-401,
p. 402—432, 464, 477, 498-513, p.
513 520, 527—544; przy Rzdzie
z wniosku Morawskiego 611, 612, 614.

621, 622, 623, 624, 626, 627, 636, 637^

638, 640, 641, 642; do Wodza z wnio-
sku Wielopolskiego 621—628, 631;
do Rzdu w sprawie Ramo rina
628-637; do Naczelnego Wodza (?)

677—678; do Umiskiego 688, 694
i Bema 688; przy wojsku z wniosku
Godebskiego 690* 691, 692, 701, 704,

705, 706. Obacz take Deputacya.
Demagogia 158
Dembe 47. 373, 398.

Deputacya sejmowa z epoki Dykta-
tury 221; do przejrzenia wydatków
wojennych 188; do zwiedzenia wizie
25, 527; do Rybiskiego i do Umi-
skiego 699; do Petersburga 688, 693,
700. Obacz Delegacya.

Despotyzm 233, 234. 235.

Detronizacya Mikoaja 332. 458,

702.

Dbsk 359.

Dniepr 240, 390, 555.

Dobre 398.

Do tacy a, ob. Uposaenie.
Dowódca Gwardyi Narodowej 206,

209, 210.

Drezno 357.

1) r oh i czy n 231.

Diuka rn i a 148.

Duch w wojsku 548, 549, 554, ob.

take Akta U e 1 e g a c y i b o 1 i m o w-
s k i ej.

Duchowa 358.

Duchowiestwo 153-154.
Dunaj 357.

Dwór austryacki 2-»3, ob. Adres
do Wgrów, Obce Dwory, Hzdy.

l)vktatura 37, 3*. 69. 117. 125, 127,

131-132, 136, 164, 220, 22 i, 312,

313, 450, 453, 705, 706, ob. Ko mi-
sy a, Komitet rozpoznawczy.

Dy misy a Krukowieckiego p. 568

—

576, 581, 582, 591, 659; Wiceprezesa
! i zadu i ministrów- 580, 588, 596;

Bonawentury Niemojowskiego jako
Prezesa Rzdu p. 682—697^ Maa-
chowskiego, jako zastpcy Wodza
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5^5; Henryka ubieskiego, juko
Dyrektora Banku 651. Porównaj Re-
zygnacya.

Dyplom acy a 51, 85—86. p. 98-110,
150-152, 244,268-269, p. 300- 307,

393, 506. 516, p. 535—543, 625, 655-
661, 703. Ob. Ukady. Ajenci
dyplomatyczni. K o m . d v p 1 o m a-

tyczna, Neutralno. Inter-
wenoya.

Dyrekcya Banku polskiego p. 647—
653.

Dyrektor policyi 6«1.

Dy rek tor o w ' e jeneralni 257.

Dziedziczno w Senacie 279, 285,

288.

Dzinieski powiat 444— 446.

Dwina 240, 555.

Elba 357.

Essling 357.

Europa 50, 51, 95, 96, 108, 112, 113,

151, 240, 244, 348, 362, 506, 551,

555, 560, 565, 660, 661, 702.

Fakcye w Senacie 280, 281, 286,

288, 295.

Forma Rzdu 435— 436, porównaj
Uchway o Rzdzie, Poczenie
wadzy cyw. i wojskowej.

Fortece 88, H00. ob. Modlin.
Francy a 96, 97, 157. 158, 194. 280,

291, 494, 499, 601, 602, 690, 700.

Friedland 357.

Fundusze bankowe 647—653, 680.

Gabinety 51, 60, ob. Obce I) wory,
Rzdy.

Gali cy a 601.

Garnizony 88, 300
Gar woliski powiat 5.

Gazeta Urzdowa (proponowana
przez Jeowickiego) 158—161.

Gazety 94, 95, 101, 105, 129. 137-
149, 158, 159. 160, 345, 352, 372,

544, 606, 651; zagraniczne 58.

Gbin 340, 686.

Gosowania imienne 67—68, 74—
75. 223-224, 292—294, 425 429,

431—432, 496—497.
Gówna Kwatera 584, ob. Dele-
gacya bolimowska, Delegacya
Sejmu przy wojsku.

Godzin 58S.

Góra 638
Grabie 358.

Grochów, grochowska bitwa 37, 47,

236—237, 373, 398, 563, 565, 658.

Grodzieski powiat, województwo
383—390.

Gubernator m. Warszawy 130, 1*7,

148, 191, 206, p. 208—212", 215. 223,

p. 251-264, p. 271-273, 373. 522,

568, 574, 580, 584, 615, 656, 658;
rosyjski 605.

Gwaty rosyjskie, ob Przel do-
wania.

Gw a r d y a Narodowa 17, 191, 194,

206, 209, 210, 658.

iG w i a z d a W y t r w a o c i « 661 —
675.

Hiszpania 363.

H u m i e 365, 366.

Infamia 273—274, 477.

Instrukcya Rzdu Narodowego dla
Naczelnego Wodza 346.

Intendentjeneralny. Intencli-n-
tura 119,' 162, 164, 168, 177, 333,

381, 60, 605, 620, 687.

Interpelacye 25—28, 62, 63. 93—
110, 114, 115-154, 228, 251-273,
336, 4 1. 507, 520-527, p. 577-6+6.

Interwencya 60, p. 300—304, 339,

499, 515, 516, 5i-l, o44, ob. Projekt
Jeowickirgo adresu do obcych Re-
prezentacyi.

Izba Poselska, ob. Komplet, Re-
prezentanci, Wybór etc.

Izby poczone 12, 60, 61, 62, 63,

99, 102, 103, 161. 192, 206, 2! 6, 217,

221, 222, 223, 225, 228, 239, 242,

243, 244, 246. 247, 274, 276, 278,

28 f, 286, 290, 294, 296, 297, 324,

399, 400, 408, 417, 420, 423, 436,

449, 458, 459. 465, 472, 475, 476,

581-582, 587, 673, 687; ich posie-

dzenia 225—247, 274-297. 297-324,
325—330, 330—336, 381—401, 432—
709.

Jabonna 585, 602, 617.

Jasienice 357.

Jena 357.

Jenera Gubernator, ob. Guber-
n a t o r.

Jeneraowie 38, 40—41. 49, 50, 51,

55, 57, 70, 92, 143, 146, 206, 254,

255, 273, 274, 301, 302, 305, 307,

328, 329, 334, 335. p. 337-381. p.

390—401, p. 402 —432, 635, 662, 664,

666, 687, 688, 689, 693, 694. 703. Ob.
równie Korpus, Odwrót, Wy-
prawa etc.

Jecy 229; rosyjscy 116.
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Jeziorek 357.

Józefów 352, 35, 362.

Kaliska dyecezya 153; okrg 76;
województwo 44, 78, 270, 601.

Kalisz 269, 270.

Kauszyn 47.

Kamieczyk 602.

Kancelarya Izby Poselskiej 379—
H80.

Kandydaci do Senatu p. 276—296,

326—329, 331-336; na Prezesa Ra-
dy Ministrów 460, 461, 462; na Na-
czelnego Wodza 518 ob. A k t a Dele-
gacyi bolimowskiej.

Kapitulacya Warszawy 859, 551,
553, 554, 555, 573, p. 578— 585, 587,

588, 592, 593, 595, 597, 605, 607,

608, 610, 617, 618, 619, 620, 641-646,
658—659.

Kapitua » Gwiazdy Wytrwaoci «,

ob. Gwiazd a.

Kartki gosowania przy wyborach
Senatorów 276—294.

Kasa Banku, Dyrekcyi loteryi, jene-
ralna Król. Polskiego, Województwa
Mazowieckiego, m. Warszawy 618.

Kasy rzdowe 64-7, 648, 665.

Kasztelanowie 275—297, ob. Se-
natorów i e.

Katedra warszawska 153.

Kaza 341.

Kszyce 366.

Kielecki okrg 5.

Kijowskie województwo 79, 383.

Kock 639.

Kodeks karny 468.

Kol legia ta warszawska 151.

Komisarze obwodowi 123, 162, 168,

171, 172, 173, 176, 177, 179, 181,

193, 195. 196, 197, 198, 200, 202.

203,204: rzdowi przy gównej kwa-
terze 378; sejmowi 81 - 83, 85 - 86, 404;
ob. K o m i s y e sejmo w e; sejmówi
przy wojsku, ob. Delegacya przy
wojsku z wniosku Godebskiego.

Ko misy a hipoteczna 389; instruk-
cyjha przy Delegacyi zastpujcej
Rad Stanu p. 466—477, p. 479—
498; likwidacyjna 178, 180; potrzeb
wojska 164; rozpoznawcza 118, 119,

125; ywnoci 164. Ob. równie De
1 e g a c y a, De p u t a c y a, K o m i t e t.

K om i s y e rzdowe wyzna i owie-
cenia 227—228; przychodów i skarbu
120; wojny 429, 439; sprawiedliwoci
p. 120—137; spraw wewntrznych
i policyi 164, 165, 166, 167, 173, 179,

180, 198. Ob. równie Minister,
Ministeryum.

Komisye sejmowe 2, 13, 14, 17,

23—25, p. 25—36, 49, 50, 74—75,
79—83, 85—86, 91, 97, 98, 100, 102,

104, 105, 106, 107. 108, 109, 110,

116, 156, 159, 161, 169, 173, 174,

182, 184, 185, 188, 192, 206. 208,

209, 210, 212, 222, 223, 228, 230,
23<i. 237, 244, 245, 246, 247, 251,

266, 276, 277, 281, 282, 290, 296,

312, 331, 396, 399, 4oO, 402, 403,

404, 406, 407, 413, 414, 416, 417,

420, 421, 423, 426. 430, 435, 436,

448, 449, 450, 454, 460. 461, 466,

469, 470, 471, 472, 473, 474, 475,

476, 477, 479, 481, 482, 488, 494,

496, 498. p. 501-513. p. 513—520,
5^3, p. 529—544, 554, 567, 580, 589,

590, 599, 651, 652, 653, 661, 664,

665, 666, 667, 669, 670, 671, 674,

676; do praw administracyjnych
i przedmiotów d3'p!omatvcznych
85—8G, 93, 97. 98, 99, 100, 101, 103,

106, 107, 156—161, 225, 245, 246,

251, 301, 302, 306, 307, 477, 506,

516, 533; do praw skarbowych i woj-
skowych 81—82, 86, 153, 169, 188.

474; do praw cywilnych, kryminal-
nych i organicznych 82 83, 86, 142,

143, 191, 333, 336, 474.

Komisve wojewódzkie 122, 164,

270, 482, 490.

Komitaty wgierskie 161 206, 225,

239-246
;

ob.' Adres i Odezwa
do Wgrów.

Komitent ledczy 25, 26, 126, 127,

130, 136, 137, 467, 538, 53v^, ob. Ko-
misy a, Komitet rozpozn awczy;
przy Radzie wojennej p.37— 74; roz-

poznawczy do przejrzenia papierów
policyi tajnej p. 117—137; szacun-
kowe dla dostawionego byda p.

170-205, ob. Rekwizycye; obro-
ny Warszawy 191— 192, 208-225.
248-251, 464-466, ob. Delega-
cya; dla statutu »Gwiazdy Wytrwa-
oci, ob. Gwiazda; dla emigran-
tów 687, 689, 690, 691, 692, 700, 704.

Ob. take Komisya, Delegacya,
D e p u t a c y a.

Komplet sejmowy p. 3—23, 169,

171, 173, 175, 182, 183, 329. 335.

401, 436, 564. 569, 570. 581, 680,

681, p. 702—706; w Delegacyi boli-

mowskiej 390, 391; w komisyaeh
sejmowych p. 470—476; w Delegacyi
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zastpujcej Rad Stanu 470, 471,

472, 480."

Koncentracya wadzy 312, 313,

p. 448—460, p. 6S2— 697. Porównaj
A t r y b u c y e, Poczenie wadzy
cyw. i wojskowej.

Konferencya Krukowieckiego z Pa-
szkiewiczem 546, p. 548—564.

Konfi dency onalny charakter Ra-
dy Wojennej 83—85.

Kongres, Traktat wiedeski 95,535,
542, 552, 573, 671.

Konie 115-116.
Konstytucya 3. maja 641; z 1815 r.

18, 41, 98, 121, 267,' 276, 277, 281,

282, 285, 290, 466, 467. 468, 479,

4*0, 485, 4b6, 487, 488, 489, 490, 491,

492, 655, 567, 649; przysza 277, 282,

288; portugalska 281/
Konsy storze 153— 1 54.

Kontrasygnata minister valna 449,

451, 477^ 505.

Korespondencya Skrzyneckiego
z królem pruskim 149—152, 268

—

269; z D\ biczem 542—543; zagrani-
czna 304, 306, 307. Ob. List.

Korpus Chapowskiego 506, 523;

Chrzanowskiego 257, 258; Dembi-
skiego 228-239, 502, 505; Dwerni-
ckiego 96; Gieguda 332, 506, 523;

Kreutza 358, 359, 362; ubieskiego
657, 660; Paszkiewicza 301, 302, 304,

305, 338, 352, 355, 358, 361, 362,

689; Ramorina 549, 560, 583, 59!,

593, 595. 596, 598, 601, 602, 612,

613, 616, 619, 620, 623—636, 638—
643, 657, 660; Rosena 352, 657;
Róyckiego p. 231—237. 593, 601,

616, 625, 627, 629, p. 632-636, 639,

660; Rudigera 301, 302, 305, 338,

352, 355, 358. 359, 361, 362, 364,

365; Szembeka 593, 635, 636; Zaliw-
skiego 627, 629, 634, 639.

Kocioy 153-154.
Kowal 352.

Kozów Biskupi 359; Szlachecki
358, 365.

Krakowski powiat, Województwo
5, 78, 302, 692, 693, 703, 707, 709.

Kraków 5, 190, 335, 574, 690, 692.

Krasnostawski okrg 5.

Krasnystaw 639.

Król 18, 276, 281, 286, 287, 289, 290.

291, 292, 465, 491, 494, 549, 588,

648, 649; pruski 149-152, 268-269.
Królestwo Polskie 11, 21, 89, 92,

229, 295. 308, 549, 550, 551, 562.

579, 581, 584.

Kryminalne prawa, ob. Prawa.
Krzy wojskowy 234, 235. 6o3.

Ksigi hypoteczne, obywatelskie, p.

386-389.
K s i s tw oW ar s z aw s k i e 328. 329,

349, 490.

Kujawski okrg 6.

Kujawsko- Kaliski Konsystorz
153.

Kurs papierów 618.

Kutno 352, 359, 364.

Kwalifikacye do Senatu 294— :^96,

326—329, 331-336; do Izby Posel-
skiej 442. 445; ob. Protest Sza-
nieckiego^

Kwity na odebrane bydo, ob. Rek-
wizy cye.

Legiony 363.

Limita Sejmu 449, 458, 459, 676,

p. 677-681, 687, 689, 690, 691, 692,

p. 69*3— 708. ob. Odroczenie.
List Krukowieckiego do Cesarza ro-

syjskiego 580, 582, 583, 584, 587;
ministra wojny Morawskiego do Nie-

mojowskiego 615, 616, 617; Rybi-
skiego do Paszkiewicza 585; Skrzy-
neckiego do Króla pruskiego 149

—

152, 268—269.
Lista czonków Komisyi sejmowych

i zastpców 81— 83, 85— 80," 477; Re-
prezentantów podpisujcych wnio-
sek owirskiego o Delegacyi bolimow-
skiej 308, 309; Kandydatów do Se-
natu ob. Kandydaci; liberalistów,

rojalistów 124; obroców Warsza-
wy 212; osób gosujcych na Sej-

miku Woj. Grodzieskiego 385, 386,

Biaostockiego 437—438, Wileskie-
go 439-441, Miskiego 444—445;
Senatorów i Reprezentantów do
kompletu sejmowego 680—681; szpie-

gów 127, ob. Szpiegostwo; ucze-

stników wyprawy Dembiskiego 235,

236, 238, 239.

Listy zastawne 618, 650, 680.

Litwa 89, 228-239, 240, 355, 357,

358, 359, 383-390, 393, 394. 398,

436-446, 447, 448, 513, 517, 639.

Litwini 229, 230, 232, 234, 235, 236,

237, 383—390.
L i w e r a n c i 185.

Londyn 150, 542.

Lordowie angielscy 290.

Lubelski okrg , Województwo
5, 78.

Lutz en 356.

Lwów 116.



— 734

czyca 130.oma 582, 599.

owicz 339, 346. 352, 354, 355, 356,

357, 358, 359, 361, 363, 364, 365,

366, 517.

Magazyny 164, 165, 380, 381, 657.

Majestatyczna wa dza Sej mu 434,

602-603.
Manifest sejmowy 89, 157, 158,567,

579; ps oponowany przez Jeowickie-
go 158-161.

Marszaek Izby Poselskiej 5, 16,23,

30, 48, 248. 249, 308, 310, 314. 315,

316, 317, 318, 322, 323, 324, 434,

435, 449. 493, 528-529, 553-554,
558, 586, 603, 619, 621, 622, 626,

636, 637, 638, 640, 641, 643, 646,

672, 680. 702.704, 706, 708; sejmiku
grodzieskiego 3*4, 385, biaosto-
ckiego 437—439, wileskiego, p.

339- -444. miskiego p. 444—445.
M az o w i e c k i e Województwo 44, 79,

162, 172, 196, 206.

Medal »za cnoly na Litwie« p. 231

—

238.

Mennica 153—154.
»M e r k u r y « 148. 253.

Mianowanie ministrów, urzdni-
ków 477; Naczelnego Wodza, obacz
Wybór Wodza.

Miechowski powiat 7.

Midzyrzec 638.

Mi e s o, ob. R e k w i z y c y e, T a k s y.

M i n g o s y 643
Minister, Ministeryum p r z y-

chodów i skarbu p. 118— 137,

-154, 252, 253, 256, 257, 258.

267, 598—599, 603—604, 6)0,

612, 617, 618, 619, 620, 624,

(;(i. 627, 630, 648, 649, 650,

653, 673, 674, 675, 680, ob. ró-

wnie K. o m i s y a rzdowa p r z y-

cho dó w i skarb u.

Minister, Ministeryum spra-
wiedliwoci p. 1 20 - 1 37, 142,

252, 253, 254, 255, 256. 257,

259, 260, 261, 262. 263, 264,

970, 27!, 273, 467-469, 472,

481, 487, 488, 489. 492, 493,

590. 593, 60H. 607. 613, 620,

623; 624, 625, 626, 627, ob. równie
K o m i s y a r z d o w a spra w i e-

d 1 i w o c i

.

Minister, M i n i s l e r y u m spra w
wewntrznych i pol i cvi, p.

117-137. 143-144, 152, 163, 166,

169, 170, 171, 182. 184. 185. 186.

153-

266,

611,

625,

651,

149,

258,

265,

475,

586,

202, 204. 262. 263, 269, 270, 523.

524, 525, 527, 587, 588, 589, 604,

649, ob. równie Komis ya rz-
dowa spraw wewntrznych
i policyi.

Minister, Ministeryum spraw
zagranicznych 60, 93, p. 94—
110, 159, 489, 490, 491, 494,

506, 510, 511, 5S9, 540, 541, 543,
544, 578, 579—585, 586. 588, 590,
592—597, 599—602, 608, 61o, 6 i 7,

619—622, 624-628, 641, 645, 655—
661, 680, 682 683, ob. równie Za-
stpca Min. spraw zagrani-
cznych, Wydzia dyplomaty-
czny, D y p 1 om a c y a.

M i n i s t e r, M i n i st er y um w oj n y 25,

88, 89, 122, 209, 210. 211, -56, 257,

258, 265. 266, 267, 346, 378. 379,

429. 439, 591, 592, 597. 601, 603,

604, 610, 611, 615, 616, 617, 618,

619, 620, 627, 645, 646, 651.

M i n i s i e r, Ministeryum wyzna
religijnych i owiecenia pu-
blicznego 227—228,267,620, 638-
640, 642. 6*3, 662-66^, 665-670,
673.

Ministrowie 25-26, 27, 28

62, 114. p 115-154, 190, 191,

248, 251, 253, 257, 258,

264—268, 270, 274, 336,

414, 420, 449, 450, 45!,

505, 507, p. 523-527, 546,

595. 596, 598. 599, 60<\

6 4, 607, 610, 611, 614
620, 623
635, 636,

56,

247,

263,

410,

477,

587,

603.

619,

624. 625. 629. 630. 631.

637, 640, 642, 643, 646. 662,

260,

381,

452,

553,

601.

-616,

664, 678, 695
Misk 352.

Miskie Województwo 383, p. 436

—

446.

Mawa 352.

Modlin 47, 300, 584, 585, 595, 597,

602, 6K>. 611, 612. 616. 617, 628,

639. 6i8, 656,'660.

M o n aro h i a reprezentacyj no-konsty-
tucyjna 414.

Mozyrski powiat 414-446.
Moaj sk 42.

Mysia ko w 353.

Naboestwo 227—228, 247.

N a d u y c i a Rzdu dawnego 467—
468: wolnoci druku, ob. »N o w a

R o lska«.
Nagrodv dla wojskowych , ob.

Gwiazda.
Namiestnik 288.
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Narada z 27 lipca 1881 r., ob. Ra-
da Wojenna; z 3. wrzenia 1881 r.

w Komisyi dyplomatycznej 802, 306—
807, 371, 533.

Narew 42, 583.

Neutralno 94, 95, 96, 97, 119—
152, 158, 268—269.

Nieborów 353, 356.

Niepodlego 39, 89, 90, 92, 94,

95, 96, 97, 101, p. 111-114, 157,

158, 167, 178, 228, 383, 389, 390,

437, 440, 444, 446-448, 462, 469,

552, 555, 559, 565, 578, 579, 589,

593, 605-606, 607, 608, 662. 663,

693.

Nieprzyjacielskie wojsko, ob.

Wojsko nieprzyjacielskie.

Nieszawa 339, :-)52.

Niesubordynacja w wojsku 340,

341, 345, 846, 347, 379. 391, 394,

395, ob. take Duch w wojsku.
Niewola nieprzyjacielska, ob. W n i o

sek Gostkowskiego.
Noc z 15 sierpnia 1881 r. 434,435,

452, 506. 529-530, 656.

Nocne posiedzenie Sejmu 7. wrze-
nia 1331 r. 581, 582.

»Nowa Polska« 129, p. 137— 149.

Nowe Miasto 857.

Nowogrodzki powiat p. 383-390.
Nowy Dwór 585, 616, 685.

Obce Dwory, Rzdy, Gabinety
60, 89, 90, p. 94 -110, 157, 158, 242,

245, 302, 304, 307. 839, 367, 592;
Reprezentacye narodowe 156— 161,

ob. Wniosek Jeowickiego.
Obcokrajowe y, ob. Bunt w Ka-

liszu.

Obieralno, ob. Protest Sza-
nieckiego.

Oblenie Warszawy 17, 255,

256, 338, 360, 361, 657, "ob. Wnio-
sek Niernojowskiego o obronie War-
szawy.

Obligaeyo miejskie 172, 179, 184,

186, 188, 193, 205, 206.

Obrona Warszawy 191-192, 206,

208-225, 228, 247, 248-251, 553,

560, 561, 601, 612, 615, 619, 657.

658.

Ochotnicy 89.

Odebranie dowództwa Skrzyne-
ckiemu 348, 867, 368, 374, 376, 380,

p. 300 401, 498. 500, 501, 502, 503,

504, 505, p. 513-520, p. 527—544;
Rybiskiemu 687, 696 697. ob. take
Odwoanie.

Odezwy Sejmu, wzgl. Izby Po-
selskiej do Narodu i Wojska 90 -

93, 103-114, 345. 374, 398,' 559, 561.

563, 565-566. 605—608, 660, 682,

692, 697, 698, 699; do Rzdu w spra-
wie zwoania Rady wojennej p. 55

—

74. 76, 77—78, 83-8*; do Dembi-
skiego 228—239, 532; Delegacvi do
Skrzyneckiego 349, 374. 397—398;
Delegacyi do Dembiskiego 348, 373;
do Wgrów 161, 206—225, 239—246,
251, 504, 506; Sejmu do obcych na-
rodów 506, 540, 541, ob W niosek
Jelowickiego ; Rzdu do Naczel-
nego Wodza w sprawie Krepowie-
ckiego 271. 272; do tego w sprawie
kroków dyplomatycznych 535; do
Wgrów 239, 240—245; do Izby
Poselskiej 210, 211; do obywateli
litewskich 383. 384, 388, 437. 130;

w sprawie interpelacyi 507. 528. 524.

525, 526; Prezesa Rzdu Naro-
dowego do Sejmu o ukadach 546.

547 ; Naczelnego Wodza 83—85.

347, 349, 374. 397 ; P r e z y d u i c e-

g o w S e n a c i e 383—888 ; Kom i-

s y i w y z n a i owiecenia 227

—

228, 247; obywateli litewskich
383, 384.

Odpowiedzialno ministrów i 90.

191, 263, 451, 452.623. 625; Prezesa
Rzdu 451. 452, 592—593.

Odroczenie Sejmu 551, 558, 559,

560, 561. 563, 564. 571, 575. Ob.
take I, i m i ta.

O d w olanie Naczelnego Wodza 455 —
458, 498, p. 513—520, p. 527 54-4,

ob. take Odebranie dowódz-
t w a ; K r u k o w i e c k i e g o z preze-
sostwa Rzdu 581-582, 591.

Odwrót Dembiskiego z Litwy 22S

239, 384, 394. 514. 517, 532: Karola
Róyckiego z Woynia 237.

Ofiara w srebrze, ob. Srebra.
Oficerowie 115—116, 230. 237,273-

274, 400, 401, 429, 668. ob. take
Akta Delegacyi bolimowskiej.

Okólnik, ob. Cyrkularz.
Olkuski powia 6 7.

Op a I o w s k i oki e; 7.

Opuszczenie przez Sejm Warszawy
554, 557—561, 578, 586. 592. 605,

608, 619. 659; Zakroczymia p. 677
681; Pocka p. 681—709.

Ordery 661—675 por. Atrybucye
Naczelnego Wodza.

Ordynaoya Myszkowska 888 — 389.

Organiczne prawa. ob. Prawa.
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Organizacya wojska 597 — 598, 611,

616, 659, 660.

Oskarenie Skrzyneckiego przez

Prdzyskiego 304; Krukowieckiego

p. 586—593.
Ostrocka bitwa 44, 47, 98, 342,

373, 398, 412, 422, 615.

Osz mian a, oszmiaski powiat
p. 439—446, 447.

Pamitnik Prdzyskiego 346.

»Pamitnik sejmowy« 544.

Parlamentarze, ob. Ukady.
Parowie francuscy 280.

Partyzantka 656, ob. Korpusy:
Zaiiwskiego, Róyckiego, Szembeka.

Paszporty 123, 681.

Patoki 353, 357, 366.

Penoletno 386—389.
Penomocnictwo Sejmu, ob. De-
legacya bolimowska.

Pensye Radców stanu 258, 267.

Petersburg 693.

Petycya Lafayette'a, Bignona 541.

Pilecki powiat 5.

Pilica 352, 353, 371, 660.

Piotrków, piotrkowski okrg
2-5, 704.

Pock, pockie województwo
44, 78, 79, 123, 177, 182, 413, 582,

593, 595, 596, 638, 639, 657, 681—
709.

Poczty 123, 124, 270.

Podlaskie Województwo 79, 296.

357, 657.

Podole, Podoanie 79, 89, 235,

359, 383, 384, 390.

Pokój 18, ob. Ukady.
Policya rodków ywnoci p. 520—

527.

Poczenie Polski z Litwa i Ru-
si 21, 89, 296, 341, 389. 390, p.436-
448; Wadzy cywilnej i wojskowej
p. 682 697, 701, 708.

Pospolite ruszenie 89.

Postanowienia. Namiestnika z 20.

II. 1816 r. i 26. XI. 1822 r. p. 466-477,
479, 482; królewskie z 5/17. III.

1816 r. o Radzie Stanu 488, z 30. III —
11. IV. 1817 r. p. 466-477, 479; Dy-
ktatora z 29. XII. 1830 r. 118, 119, 121;

Rzdu Tymczasowego z 5. XII.

1830 r. 120; Rzdu Narodowe-
go z 23. IV. 1831 r. (o srebrach)
153-154; tego z 16. VII. 183! r.

(o zaborze byda) 166, 167, 168, 169,

174, 176, 181, 184, 187, 194, 197,

204 ; Prezesa w Radzie Mini-
strów 449.

Powstanie, powstacy na Li-
twie i Rusi 98, 234—237. 332, 362,
447.

Poyczka 615, 649, 651; dla sena-
torów, posów i deputowanych 679

—

680.

Praga 37, 89, 235, 300, 381, 554,
563, 574, 582, 583, 584, 588, 593,

610, 611, 613, 643. 647, 656; Czeska
357.

Prawa administracyjne 85—86; cy-
wilne 82— 83, 86; kryminalne 82

—

83, 86, 336; organiczne 82—83, 86;
skarbowe, wojskowe 81—82, 86;
wyborcze 278—279, ob. Protest
Szanieckiego; przechodnie, ob.

Uchwaa z 18^ VI. 1831 r.; aski
336, 449, 454, 589; wolnoci druku,
ob. Wolno.

Prezes Rzdu Narodowego 304, 205,

314, 315,

366-367,
393, 435,

480, 481,

546—547,

564, 56*

311,

348,

397,

472,

542,

561,

579,

588,

605,

622,

638,

658,

676,

709.

P r e z y d u j c v
315, 316, 317

329,

434,

477,

559,

614,

322,

373,

448-
485,

550,

567, p,

580,

593,

610,

624,
640-

659,

679,

581, 582,

595, 596,

6 i 3, 615,

626—630,
642, 644,

662, 664-666,
p. 682-697,

32:

375,

462,

488,

557,

568

585,

599,

619,

634,

651,

337, 347,

384, 386,

467, 469,

494-495,
558, 559,

•576,

586,

602,

620,

636,

655,

672,

577,

587,

603,

621,

637,

657,

675.

706, 708-

326,

388,

462,

550,

603,

643,

w Senacie 308. 310,

318, 322, 323, 324,

332, 333, 336, 337, 383—
435, 443-4:6, 449, 461,

507, 518, 519, 539, 546,

566, 568, 576, 577, 582,

621, 622, 636, 640. 641,

646, 681, 682, 694, 706; Banku
599; komisyi wojewódzkiej kaliskiej

290; w Delegacyi bolimowskiej 321

—

323, 337, 347-349, 351, 373, 375,

397, 398; w Delegacyi zastpujcej
Rad Stanu 480.

Procedura austryacka, pruska 468.

Proces Wielopolskiego z Szanieckim
387.

Projekt odezwy do Narodu i Woj-
ska 90—93, 103-114; o rekwizycyi
woów 103, 114, 154, 156, 161-188,
192—206; regulaminu Izb 103, 266,

por. Regulamin; odszkodowania
oficerów za stracone konie 115—116;
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adresu do obcych reprezentacyi na-
rodowych 156—161; do wyraenia
wdzicznoci narodowi wgierskie-
mu 251 ; w sprawie Delegacyi do
Gównej Kwatery 299—324, 337-
381, p. 390—401; do zmiany atry-

bucyi Naczelnego Wodza 377—379,
399-432, 498, 503, 518. 544, 675-
677; o reformie Rzdu 435—436,
438—462; ustanowienia Delegacyi
w zastpstwie Rady Stanu 464, 466—
477, 479—498; o Sdach nadzwy-
czajnych 498, 503, 544; o » Gwiedzie
Wytrwaoci; 661 — 675; poczenia
wadzy cywilnej i wojskowej 686—
687, p. 688—697. Ob. take Wnio-
sek.

Prosn 579.

Protest Szanieckiego przeciw wy-
borowi Wielopolskiego 386—389.

Protestacya przeciw zajciu fundu-
szów bankowych 647—653; ze strony
rosyjskiej 680.

Protokóy posiedze Rzdu 451;
sejmowe 132, 133, 134, 135, 263,

270, 299, 300, 513, 651, 652, 677,

681, 682; Rady wojennej 365, 366;
Delegacyi bolimowskiej, ob. Akta
Delegacyi; sejmików: grodzieskiego
384,

^

385, biaostockiego 437-439,
wileskiego 441—444, miskiego
444—445.

Prowincye zabrane 19, 89, 92,

295-296, 341, 549-550, 551, 552,

560, ob. Poczenie, Reprezen-
tanci.

Pruska procedura 468.

Prusy 96. 149-152, 158, 229, 232,

268—269, 513, 690. 703, 704.

Przeoenie Komisyi rzadowr
ej

skarbu 5. XII. 1830 r. 120, 132,

135.

Prze m ó w i e n i a Prdzyskiego
w Sejmie 546—554, Umiskiego 688,

689, 694, 695, Bema 693.

Przeniesienie Sejmu p. 677—681,
687, 690, 691, 692, 697-698, 700—
708.

Przeladowania na Litwie 446—
448, 678.

Przyjcie Reprezentantów litew-

skich 383—390, 446—448.
Przysiga 438, 439, 440, 442, 443.

444, 445, 460.

Przystpienie Czartoryskiego do
rezygnacyi Rzdu 435; obywateli
litewskich do Rewolueyi 384, p. 436—
444.

Dyaryusz T. VI.

Putusk 84.

Puszcza Biaowieska 229, 233.

Rada Ministrów p. 449—462, 467,

477, 480, 495, 558, 566, 567. 568,

579, 580, 596, 601, 603, 611, 615,
617, 619, 621, 622, 636, 637, 638,

640, 641, 643, 646, 648.

R a d a m u n i c v p a 1 n a m. Warszawy
162, 165, 168, 172, 174, 176, 179,

205, 206.

Rada pukowa 350.

Rada Stanu 265,266, 464,466—477,
479—498.

Rada Wojenna z 27. VII. 1831 r.

37-74, 77-78, 83-85, 88-90, 106,

107, p. 111-114, 208-225, p. 300-
311, 317, 371, 412, 422, 504, 540,
533, 537, ob. Rady wojenne, De-
legacya bolimowska, Komitet
obrony.

Rada Wojenna m. Warszawy ob.

Delegacya, Komitet obrony.
Rada Najwysza Narodowa

165.

Rady prefekturalne 482, 490; wo-
jenne 302, 303, 324, 338, 346, 355,

358, 365-366, 377—378, 379. 380,

394, 408, 430, 515, 517, 533, 534,

537, 561, 564. 566, 602, 610-611,
638, 657, 683, 684, 685, 687, 688,

693, 698; wojewódzkie, obywatel-
skie 132, 162', 170, 172, 174, 179,

180, 389.

Radcy Stanu 258, 2C0. 265—268,
386, 389, 467, 470, p. 479-498, 553,

587.

Radomski powiat 7, 8.

Raport Delegacyi z narady wojen-
nej z 27 lipca 1831 88-90; Dele-
gacyi obrony m. Warszawy 208,

215,^216, 217, 222. 223; Delegacyi bo-
limowskiej 309. 310, 322, 324, 377,

390—401, p. 402—432, 464, 477, p.

498-513, (komisyjny) 513-520, p.

527—544; Delegacyi w sprawie Ra-
morina 632—636, 637; deputacyi do
zwiedzenia wizie 527 ; Komitetu
rozpoznawczego w sprawie policyi

tajnej p. 116—137; Morawskiego
o sytuacyi 578-585, 586, 591, 593.

658; Biernackiego o stanie skarbu
598-599. 603-604, 617-618, 626,

627, 648; Ministra wojny 603, p.

615-616, 617, 618, 619. '627, 645,

646; Skrzyneckiego co do operacyi
dyplomatycznych 535—536.

R awa 353, 357, 358.
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Rawka 356, 357, 358.

Redaktorowie gazet, ob. »Nowa
Polsk a«.

Referendarze Stanu 265, 467, 470,

p. 479—498.
Reforma Rzdu 102, 174. 175, 182,

186, 303, 412. 435—436, 448, 462, ob.

Poczenie wadzy cyw., Zmia-
na Rzdu, Atrybucye etc.

Regulamin sejmowy 103, 121— 122,

126, 128, 129, 130/131, 133, 134,

160, 161, 206, 214, 215, 225, 247,

251, 266. 436, 523, 524, 526. 528-
529, 544, 628, 652, 675; Delegacyi
bolimowskiej 321—324.

Rej en cy a 278. 283.

Rekwizycye woów 154, 156, 161

—

168, 192—206; wódki 165.

Reorganizacja wojska, ob. O r g a-

n i z acy a.

R e p a r t y c y a, ob. R e k w i z y c y a
woów.

Reprezentanci Litwy i Rusi 10,

11, 19— 22, 383—390, 4H6-448; wo-
jewództw w Radzie wojennej z 27.

VII. 1831 r. 70, 72, 75, 78, 79; "w De-
legacyi obrony m. Warszawy, ob.

D e 1 e g a c y a ; woj ewództw w Dele-

gacyi bolimowskiej 317; nieobecni
2—8, p. '8-23, 81; reprezentacye
obce, ob. Projekt, Wniosek Je-

owickiego.
Rewolucya 41, 42, 57, 96, 145, 156,

242, 243," 245, 252, 254, 259. 280,

281, 301, 369, 389, 420, 436, 438,

447, 450, 533-544, 554, 555, 556,

562, 563, 661, 662, 672, 681-682;
690; kociuszkowska 326, 483, 554;
francuska !42.

Rezerwy 300, 341.

Rezygnacya Suchodolskiego P. so-

leckiego 3; Rzdu Narodowego 434—
436, p 448—462: Krukowieckiego
568, p. 569-576, 581. 582, 659; Wi-
ceprezesa Rzdu i ministrów 625,

659; ministra sprawiedliwoci Sza-
nieckiego p. 623— 627; Naczelnego
Wodza Maachowskiego 659; Pre-
zesa Rzdu Bon. Niemojowskiego
p. 682-697.

Rolnictwo 199.

R o s i e s k i powiat p 439—446.
Rosy a 356, 389. 390, 436, 436. 437,

515, 542, ob. Ukady.
Rozbrojenie korpusu Dwerni-

ckiego 96.

Rozdzielenie wadzy cyw. i woj-
skowej p. 682-697, 701/708.

Rozruchy z 15 sierpnia 434, 435,

452, 506, 529-530, 656.

Rozwizanie Sejmu 449, 458, 459,
ob. Limit a, Odroczenie.

Rybno 365.

Rzd Narodowy 27—28, p. 37—74,
77, 78, 83—84, 88. 89, 90, 91, 92,

93, 99. 102, 105, 108, 110, 111. 112,

113. 114, 115, 120, 122, 128, 132.

133, 134, 135, 136, 139, 140, 141,

143, 146, 149. 150-154, 159, 161 -

163, 165-167, 169-171, 174-176,
178-180, 182. 183, 186, 191, 193,

194, 200-202, 206, 209, 210, 211,

213, 220, 222, 239 245, 251, 252,

254-259, 261-265, 268-273, 302,

307, 308, 310-315. 322—324, 336,

337, 3 ±6, 349-351, 365, 368, 369,

378, 379, 380, 381, 383-386, 388,
3i 5. p. 402-432. 434-436, 438, 439,

442, 443, 417, 448—462, 465-467,
473, 479, 481, 484, 490, 491, 507.

514, 518, 521-524, 527, 546, 547,

554, 551, 558-561, 567—576, 579.

581-585, 589, 594, 596—599, 612—
616, 620, 623, 624, 629, 632-635,
637, 640. 645. 648-653, 658—661,
663-665, 668, 673, 674, 678, p. 682—
697, 703, 706-709; dawny 116, 131,

132, 285, 467, 468, 490, 494: Tym-
czasowy 118, 120, 132, 136, 164;

z ramienia korpusu Ramorina 620.

631, 634, ob. Korpus Ramorina;
francuski 289; pruski 96, 268—269;
rosyjski 90, 96, 535, 678, 680, ob.

Ukady.
Rzeni cy p. 520—527.
Rzym 230.

Sala (rzeka) 357.

Sandomierskie Województwo
59. 78.

Sad kasacyjny 468; Sejmowy 285,

466, 467; wojenny 259, 260, 272;
wojenny nadzwyczajny 252, 253,

255, 256, 263, 273, ob. Sdy.
Sdownictwo 336, 467—468, ob.

Aresztowanie Krempowieckie-
go; administracyjne 464, 466—477,
p. 479—498.

Sdy przysigych 138, 142, 114, 258,

281; nadzwyczajne 498, 503, 544,

675; wojenne nadzwyczajne i wo-
jewódzkie 336. Ob. równie Sd.

Sdziowie apelacyjni 495 ; Najwy-
szej instancyi 480, 481, 488, 94,
495.
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Sejm grodzieski 551, 556; cztero-
letni 18, 328, 329; nieustajcy 81;
zagranica 551, 554, 555, 557, 680,

687, 690/ 691, 692, (397—698, 7u(),

708.

Sejmiki 3, 6, 76, 283; woj. gro-
dzieskiego 383-390; biaostockie-
go 437—439; wileskiego 439—444;
miskiego 444—445.

Sekretarz Izby poselskiej 230—237;
Senatu 230—237; delegacyi zast-
pujcej Rad Stanu 467.

Senat 23, 55, 56. p. 57-68, 76, 83-
84, 99, 102, 103, 104, 114, 161, 192,

208, 215, 216, 222, 223, 224, 225,

235, 237, 238, 239, 246, 251, 265,

275-297, 310. 314. 317, 318, 3*2,

324-, 326—330, 331—336, 337, 383,

384, 386, 387, 388, 389, 400, 402. 404,

423, 431, 432, 434, 435, 436, 446, 448,
466, 470, 471, 472, 473, 474, 475,

476, 479, 492, 565, 661, 686.

Senatorowie 152, 208, 215, 223,

225, 227, 249, 275-297, 298, 299.

308, 310, 315, 317, 318, 323, 324,
326-330, 331-336, 337, 383, 434,

470, 471, 472, 473, 474, 475, 476,

497, 574, 610, 621, 631, 632, 647,

682; ruscy 295-296.
Siedlce 45, 47, 84, 352.

Sil zbrojna, ob. W o j s k o,

Organizacja, Duch, Stan
wojska.

Skalmierski powiat 7.

Skarb 153-154, 168, 173, 178, 194,

283, 284, 485, 488, 493, 598-599,
614, 615, 617—618. 619, 620, p. 647—
653, 665. 672, 679-680; Królestwa
121; rossyjski 124.

Skarbowe prawa 81 82. 86.

Skierniewice 353, 357, 358.

Skad komisyi sejmowych 86, 477.

Sonimski powiat p. 383—390.
Sosk 689.

S u c k i powiat 444—446.

Supno 693.

Sochaczew 339, 342, 346, 354. 357,

358. 359, 361, 362, 365, 366, 617.

Solecki powiat 3.

Sól 165.

Spiski 513.

Spór jurysdykcyjny 256, 464. 466

—

477
i*).

479—4981
Srebra kocielne 153—154.
Sprawa Krpowieokiego ob. Are-
sztowanie.

Stan oblenia 141—147; skarbu 618,

wojska ob. Delegacya bolimow-
ska. L) u eh w wojsku.

Staszewski pow. 5.

Statut o r g aniczn v 19, 23, 24, 108,

128. 129, 277,282, 284, 286, 287. 290,

587, 589, 652; o senacie 276. 277, 278,

286, 288, 290. 291, 292; o Kadzie
Stanu 467, 470, 480, 481, 482, 488,

490, 491, 495; »Gwiazdy wytrwa-
oci ob. G w i a z d a.

Statystyka 176, 177. i 79, 182,

196, 200."

Stra bezpieczestwa 658.

Submisya wojska 688, 693. 70'-.

Syb e v y a 555.

S \ s 1 e m woj ny ob. »N o w a P o 1-

ska«; Skrzyneckiego ob. Akta de-
legacyi bolimowskiej.

Szef sztabu gównego 271.

Szpiegostwo 116— 137, 272.

Szturm Warszawy 518, 549, 550,

557, 560, 569, 572, 573, 580, 581,

583, 605, 639, 647 p. 655—661, 692,

699. 700.

S z y m a n ó w 354.

Tajna polieya p. 117—137.
Tajne posiedzenia 36-76, 297 324,

546-564, 591—608, 613-631, 633-
646.

Tajno posiedze 30— 36. 37. 299,

546-548, 578, 579, 593, 594, 595,

596, 597, 600, 603. 613, 619, 633,

671.

Taksa misa 520—527.
Teatr 164*

Terespol 638, 657.

Tomaszowski powiat 5.

T o w a r z y s fc w o patryotyczne 352

;

kredytowe 650.

Traktat wiedeski 95, ob. K o n-

g r e s.

Traktaty 150, 307, 449, 535. 542,

544, 567, 576,614,645 ob. Ukady.
T y k o c i n 47

.

Uchwaa z 18. XII 1830 O unaro-
dowieniu rewolucyi 66; z 22. I.

1831 O pocztkowaniu praw 278,

331, 400; z 24. I. 1831 O atrybu-
cyach Naczelnego Wodza 37, 38,

54, 58, 72, 83, 144, 211, 253, 273,

309, 310, 319, 320, 321, 323, 346,

349. 374. 377-379, 397. 399-401,
p. 402-432. 455. 453, 5! 5, ^, 696;

z 29. I. 1831 o Rzdzie narodowym
276, 277, 278, 281, 281. 290, 292,

449. 454, 455, 466, 480. 492. 495,
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558, 567, 576, 589, 645, 648, 649,

650; z 7. II. 1831 O uyciu naj-

dzielniejszych rodków przeciwko
nieprzyjacielowi 139, 167, 202; z 8. II.

1831 O przysidze 438, 439, 440,

442, 444; z 11—12. II. 1831 O urlo-

pach 15, 16; z 19. II. i z 26. II. I8U
O odroczeniu sejmu i zmniejszeniu

kompletu 8—23, 436, 558-559, 705,

706, 707, 708; z 19. II. 1831 O na-

grodach dla wojskowych 662, 663,

667, 669, 671, 672', 673; z 4. III. 1831

O poyczce dla czonków sejmu
679; z 18. V. 1831 rygorze na
niepodpisujacych akta rewolucyjne
331, 332, 333;' z 19. V. 1831 O re-

prezentacji Litwy i Rusi 383. 384,

387, 388, 437, 438, 442 445; z 18. VI.

1831 O maym komplecie 2, 3, 7, 8,

p. 8-23, 182, 183, 184; z 20. VI.

1831 O srebrach kocielnych 154;

z 25. VI. 1831 W sprawie jenera-

ów winnych niepowodzenia, ora
polskiego 38; z 25. VI. 1831 O adre-

sie do Wgrów 239; z 22. VII. 1831

W sprawie obliczania kompletu 22;

z 23. VII. 1831 W sprawie zwoania
Rady Wojennej p. 37-71, 77-78,
83-84, 88, 300; z 24. VII. 1831 Za-

twierdzajca odezwo do Rzdu na-
rodowego' 77, 78, 300; z 25. VII.

1831 O konfidencyonalnym chara-

kterze Rady Wojennej 83—85;
z 3. VIII. 1831 O rekwizycyi wo-
ów 192-194, 205, 206; z 4. VIII.

1831 W sprawie delegacyi do obro-

ny miasta Warszawy £23—225;

z 5. VIII. 1831 Wyraajca uznanie
dla Dembiskiego 237-239, 384;

<l 6. VIII 1831 W sprawie zastp-
stwa ministrów przez Radców Sta-

nu 268; z 6. VIII. 1831 W sprawie
uwolnienia Krpowieckiego 273;

z 8. VIII. 1831 O wanoci kartek

z mniejsza liczba podkrelonych
294; z 9. VIII. 1831 O delegacyi do
gównej kwatery 322—324, 373, 380.

396. 397, 464, 477, p 498-513, 515,

517; z 13. VIII. 183L O atrybucyaeh
naczelnego wodza 427—432; z 17.

VIII. 1831 O rzdzie 448-460, 462,

465, 558, 576, 577, 640, 645, 650,

686, 696, 697; z 17. VIII. 1831

W sprawie wyboru Krukowieckiego
na Prezesa Rzdu 460—462; z 30.

VIII. 1831 W sprawie delegacyi za-

stpujcej Rade Stanu 479—498;
z 30." VIII. 1831' W sprawie inter-

pelacyi 507, 523, 524; z 7. IX. 1831

W sprawie odezwy do wojska 565;
z 7. IX. 1831 W sprawie odezwy
do mieszkaców stolicy 566; z 7. IX.

1831 upowaniajca Krukowieckie-
go do wejcia w ukady 575, 576,

577 (Nota); z 11. IX. 1831 O ode-
zwie do wojska 607—608; z 12. IX.

1831 O delegacyi do Rzdu w spra-
wie Ramorina 628, 629, 630, 631, 632,

636, 637; z 14. IX. 1831 odsyajca
protestacy w sprawie funduszów
bankowych do Rzdu Narodowego
653; z 18. IX. 1831 O ustanowieniu
» Gwiazdy Wytrwaoci « 661 -675;

z 19. IX. 1831 W sprawie limity

sejmu 678, 705; z 19. IX. 1831 O po-
yczkach dla czon ków sejmu 679

—

680; z 23. IX. 1831 Uwalniajca Bo-
nawentur Niemojowskiego i cz-
ca wadze cywilna z wojskow 686

—

688,694,695, 696-697, 708; z 23. IX.

1831 rozdzielajca wadz cywiln
i wojskow i powoujca ponownie
Niemojowskiego 697, 708; z 23. IX.

183 L potwierdzajca prawa, Rzdu
do zmiany Wodza 708-709.

Ukady 101, 349 ob. Traktaty;
z Rosya 71. 338. 339, 340, 341, 356,

363, 364, 378, 515, 535-536, 542,

544 p. 546-568, p. 568-576, 577,

p. 578-585. p. 586—603, 606, 608,

610, 612, 613. 614, 616. 618. 627, 635,

637, 640, 644-646, 656. 65S, 659,

660, 672, 683, 688, 689, 692.

Ukraina, Ukraicy 89, 235, 384,

390.

Unia Polski z Litw ob. Po-
czenie.

Uniwersytet krakowski 124; wi-
leski 447.

U p i t s k i powiat p. 439— 446.

Uposaenie wojskowych p. 661—
675.

Upowanienie rzdowe dla Wie-
lopolskiego 122, 150, 151, 385, 386,

389; dla Lewiskiego 161, 163: dla

Naczelnego Wodza 268—269; dla

Radców Stanu 265, 268; dla Jana
Karwowskiego 438 439: dla Pr-
dzvskiego 546, 553—554.

Urlopy 2—23, 81. 110. 190.

Urzdnicy 83, 121, 122, 129, 130-
131, 132, 133, 147, 201, 385, 460, 464,

p. 466-477, p. 479-498.
Utrata 339, 340.

Uwizienie Krpowieckiego ob.

Aresztowanie.
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Uznanie niepodlegoci 95, 96, 97,

98; dla Dembiskiego ob. Odwrót.

W a gram 357.

Warna 240.

Warszawa 17,

81, i

162,

175,

192,

208-

37, 44, 52, 59, 79,

164,

177,

193,

-225,

89, 108, 127, 138, 144, 161,

168, 169, 172, 173,

184, 185, 187, 191 —
201, 202, 203, 206,

248-251,
306, 311,

345, 351,

380, 381,

441, 443,

167,

183,

194,

229,

257,

312,

352,

383,

444,

231, 234, 236, 247,

301, 302, 304, 305,

338, 339, 340, 341,

353-363, 367, 371,

384, 409, 434-437,
449, 459, 464—466,

514, 515. p. 520-527, 537, 548—551,
553—557, 560, 561, 563, 565-567,
569, 672, 573, 575, p. 578-585, 586,

690, 592, 595, 599, 600, 6<>3, 605,

606, 607, 60S, 612, 613, 615. 616, 617,

619, 631, 635. 638, 639, 646, 647,

p. 655—661, 689, 693, 700.

Wawer 373.

Wawrzyszew 170, 182.Wano kartek przy wyborach se-

natorów 276—294.
Wgrzy 161, 206,225, 239-246, 251,

504,506,544, ob. Adres, Odezwa,
Komitaty.

Wiceprezes Rzdu Narodowego
595, 596, 5y7, 601, 611, 615, 616,

659.

Wiede 302.

Wieprz 42, 660.

Wizienia 527.

Wilejski powiat 444—446.
Wileski powiat, województwo 383,

p. 436-446.
Wilia 42, 390.

Wikomierski powiat p. 439 — 446.

Wisa 27, 39, 48, 51, 64, 65, 89, 90,

92, 111—114, 161, 166, 169. 175, 179,

184-185, 192, 202, 302, 339, 340,

343, 357, 359, 360, 362, 363, 371,

381, 390, 392, 514, 515, 557, 590,

613, 657, 683, 689, 693, 702.

Wadza królewska 135, 276, 277;

Sejmu 43, 213, ob Wybór senato-
rów; cywilna, wojskowa p. 682-
697, 701, 708; prawodawcza, wyko-
nawcza ob. Atrybucye Sejmu,
Rzdu, Delegacya obrony m.
Warszawy; gubernatora miasta 251

ob. Gubernator.
Wocawek 361.

Wodawa 639.

Wocianie 195, 196, 197, 198, 199,

200, 201, 202.

Wniosek Barzykowskiego o zasi-
ganie przez Prezesa Rzdu zdania
Rady Wojennej przy ukadach 561,

564, 566; Ohemickiego w spra-

wie listu Skrzyneckiego do króla
pruskiego 268—269; tego o wy-
kluczenie delegatów bolimowskich
od gosu w komisyach sejmowych
p. 504—513; Chomentowskiego
o wyraenie nieukontentowania
Skrzyneckiemu 529—544; tego
o wyznaczenie Komisyi rozpozna-
wczej czynnoci Skrzyneckiego p.

537—544; Godebskiego o Dele-
gacyi przy wojsku 690, 691, 692,

701 , 704, 705, 706 ; G o s t k o w s k i e-

go o wyznaczenie Deputacyi do
przejrzenia wydatków wojennych
188; tego w sprawie jeneraów
i oficerów w niewoli nieprzyjaciel-

skiej 273—274; J e o w i c k i e g o

w sprawie adresu do obcych re-

prezentacyi narodowych 94—97 p.

97— 110, 156 -161, 506; tego o wy-
danie manifestu 158—161; tego
o wydawanie »Gazety Rzdowej

«

158—161; tego o zaoenie » Pa-
mitnika sejmowego « 544; tego
o uznanie kapitulacyi Warszawy
za nieby 644; Kii m on to w i cz a

w sprawie taksy misa 520—527;
Lelewela w sprawie wynagro-
dzenia wojskowych 563—564; Teo-
dora Morawskiego o atrybu-
cyach Naczelnego Wodza 399—401;
tego o Delegacvi Sejmu przy
Rzdzie 611-612, "614, 621. 622,

623^ 624, 626, 627, 6H6, 637, 638,

640, 641, 642; Nakwaskiego o do-

Kadniejsze oznaczenie odpowie-
dzialnoci Ministrów 190, 191 ; te-

go w sprawie korpusu Gieguda
i Chapowskiego 506; B. Niemo-
jowskiego o zwoanie Rady wo-
jennej 37— 74; tego w sprawie
obrony Warszawy 191—192, 206,

208—225; tego o wanoci kar-
tek z mniejsz liczb podkrelonych
276 — 294; tego w sprawie Rady
Wojennej 300; Oli z ara w sprawie
reformy Rzdu 435—436; marszaka
Ostrowskiego w sprawie sol-

wowania sesyi sejmowej 707—708;
Rembowskiego o kwalifika-

cyach kandydatów na senatorów
294, 295, 327; lskiego o kom i-
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tecie dla emigrantów 687, 689, 691,

692, 700; widziskiego o za-

siganie przez Prezesa Rzdu zda-
nia Rady Wojennej przy ukadach
564.-, 565, 566; winiarskiego
o zastpstwie ministrów przez rad-

ców stanu 260, 265, 268; w i r-

skiego o wynagradzaniu szkody
oficerom za stracone konie 115

—

1!6; tego o Delegacyi do gó-
wnej kwatery 299 — 824; Szanie-
ekiego o podzikowanie dla W-
grów 544 ; Wielopolskiego
o Delegacyi do Naczelnego Wodza
621, 622, "624, 625, 626, 627, 628,

631; Woowskiego o odroczenie
sejmu 558, 559; tego w sprawie
poyczek dla czonków sejmu 680;
tego w sprawie adresu do W-
grów ob. Adres, Odezwa; Wor-
cella o Polakach w szeregach nie-

przyjacielskich 477; tego o odro-
czeniu sejmu 551— 560; Zwier-
kowskiego i Trzciskiego
o prawie aski Rzdu Narodowego
336; tyche o sdach wojennych
336; tyche o kompetencyi Sdu
Nadzwyczajnego 336; Rzdu Na-
rodowego o wadzy gubernatora
miasta 251; poczonych komi-
sy i sejmowych o uznaniu dla
Dembiskiego 228—239. — Ob. ró-

wnie Odezwa, Projekt.

Wojewodowie 299, 326—330. 33 1
—

336; ob. Senatorowie, Wybór.
Wojsko 88, 89, 90-93, 112, 129, 228—

239, 554, 556, 559, 560, 561, 563, 565,

605-608, 615-618. 620, 643, p. 655-
675, 684-685, 688-689, 690. 693,

697-699, 700, 701, p. 702—709 ob.

take Delegacya bolimowska,
Odezwy, Kapitulacya, Kor-
pus, Odwrót, Ukady etc; nie-
przyjacielskie 12, 15, 17, 27, 36, 37,

39, 42, 45. 46, 47, 48, 51. 52, 64, 65,

70. 77, 78, 88, 89, 90, p. 111-114,
161, 166, 167, 169,

176, 177, 188, 184,

217, 229, 231—232,
308, 312, 314, 322,

393, 437, 447. 448,

535, 547-549, 553,
562-566, 568, 569, 572. 573, p. 579-
585, 599, 600, 605, 606, 607-608,
p. 655-661, 703, 706, ob. take
Korpus.

Wojskowe prawa, ob. Praw a.

138, 139, 140,

170, 174, 175,

192, 201-203,
301-305, 307,

389, 390, 892,

465, 477, 515,

Wódz Naczelny
83-85, 88-92,
114, 129, 139,

149-152, 167,

212, 220, 253-

527-

582,

624,

655,

Wojskowi w Radzie Wojennej ob.
Jen er aowr

ie, Rada Wojenna.
Wola 548. 549, 565, 579, 584, 658.

Wolno druku 101, p. 137—149,
170, 258, 468, 533; obrad 331 ; oso-
bista 170, 203, 452, 467, 469, ob
Aresztowanie.
Woy, Woynianie 79, 89, 98, 235,

237, 295, 296. 359, 383, 394.

Wódka 165.

p. 37—74, 77-78
r

102, 105, p. 110—
140, ±41, 144, 148,

170, 191, 209, 211,

256, 258, 268—269,
271—273, p. 299-324, p. 837-381,
d. 390-401, 402-432, 449, 454, 455-
458, p. 498-513, p. 513-520, p.

544, 553. 570-572, 575, 576,

585, 588, 590, 597, 615-622,
626-629, 634-636, 641, 643,

659, 662, 664, 665, 672, 675—
678, 683, p. 684-697, 701, 703, 706.

708- -709.

Wrocaw 116.

Wybór króla 18; Prezesa w Radzie
Ministrów p. 449-462, p. 568-517;
Krukowieckiego 461—462, 615, 619,

656; Niemojowskiego 581— 582, 601,

659, 696 — 697; Zastpcy Prezesa
w Radzie Ministrów p. 449—460;
Wodza Naczelnego 129, 139, 307,

309, 310, 319, 321, 323, 339, 341—
347, 374, 395, 399, 400, p. 402-432,
p. 449-458, p. 513-520, p. 527—
5A4, p. 682—697; Macieja Rybi-
skiego 585, 611; Umiskiego 693—
697, 708-709; Zastpcy Naczelnego
Wodza (Dembiskiego) 308, 309, 348,

369, 373—377, 380, 894, 395-398,
498, 500. 501, 515, 517; senatorów
225, 246, 249, 297, 299, 324, 326—
336; Narcyza Olizara, Stanisawa
Wgrzeckiego, Ludwika empickie-
go i Ksawerego Niesioowskiego na
kasztelanów 275—297; Franciszka
Nakwa kie go, Kajetana Sierakow-
skiego, Wojciecha Moiskiego, Sta-

nisawa Maachowskiego na woje-
wodów 326-336; Reprezentantów:
Teodora Morawskiego 76, Józefa
Kaszyca, Aleksandra Wielopolskiego,

Karola Niemcewicza. Eugeniusza
Brezy 383—390, Ant. Przeciszew-
skiego, Adama Koyski, Cezarego
Platera, Józefa Zienkowicza, Ludwi-
ka Pietkiewicza, Ludwika Zambrzy-
ckiego 439—446, Aleksandra opa-
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emskiego, Feliksa Kieniewicza, Wa-
leryana Pietkiewicza, Wadysawa
Platera, Ant. Huszniewicza 444—
446, Józefa Potockiego i Jana Kar-
wowskiego p. 436—446; Komisyi sej-

mowych 2, 23—25, p. 25 -36, 74—75,
79, 80-83, 85-86, 282; Delegacyi do
Rzdu Narodowego p. 37—74/78—
79; do Komitetu obrony m. Warszawy
248—251,464—466; do Delegacyi bo-
limowskiej 308, 310,314-318,322-
324, 337; do Delegacyi w sprawie
Ramorina 6^9— 631.

Wydatki wojenne 188.

Wydzia dyplomatyczny 93, p. 94 —
110, 150—152 ob. Minister wzgl-
dnie Zastpca ministra spr. za-
granicznych.

Wydzia rozpoznawczy ob. Ko-
mitet.

Wynagrodzenie szkody za stra-

cone konie 115— 116.

Wyprawa Dwernickiego 255; Ró-
yckiego p. 231—237; na Litw
447—448.

Wyrok w sprawie Wielopolskiego
388—389.

Zakroczym 577—681, 700, 705,707.
Zamkniecie ciyskusyi 108, 290.

Zamo 237, 300, 593, 656, 660.

Zaopatrzenie Warszawy w y-
wno 338, 380, 381, 409, 411, 657,

ob. ii e k w i z y c y e, Komitet
obrony.

Zaraza 169, 170, 171, 181, 182.

Zaskarenie wyboru Wielopolskie-
go 386—389.

Zastpca Prezesa w Radzie Mini-

strów p. 449 460, 464 ob. Wice-
prezes Rzdu N.; Naczelnego Wo-
dza 308, 309, 310, 312, 313, 318—
321, 423, 348, 369, p. 373-377, 380,

394-400, 498, 515, 517, 570, 583,

658 ob. Wybór Zastpcy; Ministra
spraw zagranicznych 93, 94— i 10,

U2, 150, 151, 152, 268 ob. równie
Minister; Ministra skarbu 600;
Dyrektora Banku Polskiego 648,
651-652; do Delegacyi obrony m.
Warszawy 223, 249—251; komisa-
rzy sejmowych 82, 83, 85, 86. 477:
Ministrów ob. Wniosek winiar-
skiego.

Zatwierdzenie wyborów posel-

skich ob. Wybór Reprezentantów.
Zawieszenie broni 551, 556, 557,

558, 570, 575, 585, 599, 613, 617,

639, 683.

Zbrodnia stanu, Zdrada kraju
144, 148, 230, 232, 234, 254, 260,

263, 274, 309, 391—392, 393, 394,

447-448, 467, 477, 484. 532, 535,

536, 540, 586, 587, 620, 655. 658, 660.

Zdanie sprawy ob. Raport.
Zgromadzenia gminne 277.

Z i ab ki 366.

Zoenie Skrzyneckiego ob. Akta
delegacyi bolimowskiej; Krukowie-
ckiego 581—682; Rybiskiego 687.

696—697, ob. równie Odebranie,
R e z y g n a c y a, D y m i s y a.

Zmiana Rzdu 303, 434-436, 438—
462, 623, 682—697 ; Wodza ob. Ode-
branie, Rezygnacya, Dymisya;
atrybucyi Naczelnego Wodza ob.

A t r y b u c y e.

»

Z n a k honorowy 661—675 ob. K r z y /.

wojskowy, M e d a 1.

abokliki 365.

Z mud, Z m u d z i n i 89. 237, 386, 447.

Zuk ó w 365.

vdzi 199.

y w n o 380, 381 , 409, 41 1 , ob . Re-
kwizycje, Taksy, Zaopatrzenie.
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WYDAWNICTWA KOMITETU
DO DZIEJÓW POLSKI POROZBIOROWYCH.

RÓDA:
I. Dyaryusz Sejmu z r. 1830-1831, wyda Micha Rostworowski
Tom I-VI. 1907-1912.

II. Korespondencya Lubeckiego z Ministrami Sekretarzami Stanu, Igna-

cym Sobolewskim i Stefanem Grabowskim, wyda Stanisaw Smolka.
Tom I—IV. 1909.

III. Mikoaja Malinowskiego Ksiga Wspomnie (przewanie od 1820—1830

roku), wyda Józef Tretiak. 1907.

IV. J. U. Niemcewicza Pamitniki z 1830—1831 r., wyda Maryan Antoni
Kurpiel. 1909.

V. Pamitniki Ignacego Domejki (1831—1838), z autografów wyda Józef

Tretiak. 1908.

VI. Wadysawa Daniowskiego Notatki do pamitników (Powstanie Sty-

czniowe), wyda Jan Czubek. 1908.
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